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LASTEAED PISIPÕNN ÕPPEKAVA

Tapa valla lasteaia Pisipõnn õppekava on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse
alusdokument, mis on koostatud riikliku õppekava alusel, Tapa lasteaia õppekava on
koostatud ja arendatud kõikide lasteasutuse pedagoogide osalusel ning sellesse protsessi
on kaasatud ka lastevanemaid.

1. LASTEASUTUSE LIIK , ERIPÄRA JA AJALUGU
Tapa valla lasteaed Pisipõnn on munitsipaallasteaed kuni seitsmeaastastele lastele.
Lasteaed Pisipõnn, asukohaga Tapa, Nooruse 11 on 230-kohaline.
Lasteaias on 15 rühma: 2 sõimerühma, kuni kolmeaastased lapsed
9 lasteaia rühma
3 liitrühma
1 sobitusrühm
Alates 01.09.2007 tegutseb üks rühm Tapa Keelekümbluskooli ruumides asukohaga Tapa,
Nooruse 2. 01.09.2012 lisandusid sinna kaks rühma, 01.09.2019 kaks rühma, 01.09.2020
üks rühm ja 04.04.2022 üks Ukraina lastele mõeldud Tapa lasteaia Pisipõnn rühm.
01.08.2008 alates asuvad Tapa lasteaia Pisipõnn 2 rühma Vahakulmus.
Suveperioodiks moodustatakse lapsevanemate ettepanekute alusel vajadusel liitrühmi.
Peamaja ja Nooruse 2 majad on avatud 7.00 - 19.00, Vahakulmu rühmad 7.15-18.00
Tapa valla lasteaias Pisipõnn on 2022/2023 õ.-a. lasteaia nimekirja registreeritud:
rühm "Tibuke"

8 last

rühm "Lepatriinu“

19 last

rühm "Mesimumm"

17 last

rühm "Mürakaru"

19 last

rühm "Päiksekiir"

19 last

rühm "Päiksejänku"

20 last

rühm "Rüblik"

17 last

rühm "Õnneseen"

13 last

rühm "Muumi"

11 last

rühm „Sinilill”

11 last

rühm “Tõruke”

20 last

rühm „Sipsik“

8 last

rühm „Pipi“

19 last

rühma „Lotte“

17 last

rühm „Karlsson“

10 last

Lasteaias Pisipõnn toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

Lasteaia Pisipõnn personal:
Direktor

1 (1,0 kohta)

Majandusjuhataja

1 (1,0 kohta)

Õppealajuhataja

1 (1,0 kohta)

Rühmaõpetajad

29 (1,0 kohta)

Õpetajaabid

15 (1,0 kohta)

Tervishoiutöötaja

1 (0,5 kohta)

Logopeed

1 (0,75 kohta)

Eripedagoog

2 (0,5 kohta)

Muusikaõpetaja

2 (1,75 kohta)

Liikumisõpetaja

2 (1,75 kohta)

Erivajadusega lapse hooldaja 1 (1,0 kohta)
Remonditööline

1 (0,5 kohta)

Majahoidja/koristaja 2 (1 koht)

Lasteaial on Tapa vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve.
Tegutsemise aluseks on Tapa lasteaed Pisipõnn põhimäärus.
Lapse lasteaeda vastuvõtu aluseks on Tapa lasteaed Pisipõnn laste vastuvõtmise, lasteaia
koha kasutamise ja sealt väljaarvamise kord.
Lasteaiamaksu arvestuse ja maksmise aluseks on Tapa lasteaed Pisipõnn lasteaiamaksu
tasumise kord ja määrad.
Lasteaed on uuendusmeelne ning sellest lähtuvalt on kaadriga töös oluliseks märksõnaks
täiendõpe ja –koolitus. Personal on kohustatud vastavalt eelarvelistele rahadele end kursis
hoidma uuenduslike pedagoogiliste suundadega, osalema nii majasisestes kui ka
vabariiklikel koolitustel ja kursustel.
Meie lasteaia eripära
2001. aastast on Tapa lasteaed Pisipõnn aastast Tervisedendav Lasteaed.

Just lapse koolieelne aeg on tema tulevase

tervisekäitumise,- harjumuste ja –eluviiside

vundamendiks.

Meie eesmärgiks on Tervist Edendava Lasteaiana jätkata laste tervislike eluviiside
kujundamist tervisekasvatuse, sporditegevuse ja tasakaalustatud arengukeskkonna loomise
abil.
2012.aastal läbisime projektkoolituse „Ettevõtlik kool“. 2016.aastal toimus lasteaiasisese ühiskoolitusena projekti „Ettevõtlik kool“ jätkukoolitus, mis sisaldas ettevõtlusõppe
baas- ja rakenduskoolitusi ja

oli suunatud ettevõtlikkuse arendamisele just lasteaia

tasandil.

Põhieesmärgiks projektis „Ettevõtlik kool“: laps on ettevõtliku hoiakuga - julge algataja,
otsib uusi lahendusi, kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke,
saavutab tulemusi, on vastutustundlik, on hooliv ja võimeline ise ennast analüüsima. Mida
varem laps koos õpetaja selle kõige poole püüdleb, seda loovam, enesekindlam otsustusja vastutusvõimelisem inimene lapsest kasvab.
Selle projektiga on seotud rühmad „Mesimumm“, „Tõruke“, „Mürakaru“, „Sipsik“ ja
„Õnneseen“. Neis rühmades kasutatakse ettevõtlusõppe metoodikat. Õpet eksponeeritakse
ka facebook lehel. Teistes rühmades on ettevõtlusõpe juurutamisel.

2018.aasta sügisel tunnustas meid SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus Baastaseme saavutamise
eest

haridusprogrammis „Ettevõtlik kool“

ja tõendas vastavust ettevõtliku õppe

Baasstandardile.
2013. aastal liitusime MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.

„Kiusamisest vaba lasteaed“ projekti eesmärgiks on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav
ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma
koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada
hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.
Projekti põhiväärtused:
Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu laste rühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist
võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tasandil.
Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber,
mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii
endast nooremate kui omavanuste vastu.
Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire
rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.
Selle projekti metoodikat kasutavad 4 Pisipõnni rühma: „Lepatriinu“, „Mesimumm“ ja
„Õnneseen“, „Pipi“.
2015.aastal liitusime Hea Alguse projektiga „Laps turvalises haridussüsteemis:
kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides“.

Selle projekti kaasabil soovitakse lasteaedades ja koolides edendada kaasava hariduse
põhimõtteid ning suurendada suutlikkust riskirühma kuuluvate lastega tegelemisel ning
võimalike

riskide

ennetamisel,

milleks

on

õpimotivatsiooni

langus,

koolist

väljalangemine, probleemne käitumine. Projektipartneriks on MTÜ Pusa, kaasatakse TÜ
spetsialiste, õpetajaid, erialaspetsialiste, lapsevanemaid, haridusjuhte, nõustamiskeskusi.

Meie lasteaia üks eesmärke projektiga liitumisel oli saada meie asutuse meeskonnale uusi
teadmisi, oskusi ja kogemusi, kuidas laps meie haridussüsteemis ennast kõige turvalisemalt
tunneks, ning kuidas tõhustada koostööd erinevate institutsioonide vahel nii, et ükski väike
isiksus kaduma ei läheks. Kui lapse kasvukeskkond ei soodusta lapse igakülgset arengut
ning aidanud leida erinevaid võimalusi lapse jaoks sobiva ja teda motiveeriva haridustee
jätkamiseks. Laps hakkab ennast ja oma võimeid väärtustama läbi eduelamuse ja selle
pakkumine on meie, laste arengut toetavate täiskasvanute kätes.
2016.aastal tutvusime lähemalt Persona Dolls metoodikaga.

Persona Dolls (isiksusega nukud) metoodika pärineb Ameerika Ühendriikidest. Persona
Dolls metoodika pakub mängulist võimalust tegeleda sallivusküsimustega, edendada lapse
emotsionaalset sõnavara ja sotsiaalseid oskusi. Nukud ja nende lood arendavad lastes
empaatiavõimet. Lapsi julgustatakse enda ja teiste eest seisma, kui nad näevad ebaõiglust
või eelarvamuslikku suhtumist. Nukud on väärtuslik metoodiline vahend laste suhtlus- ja
väljendusoskuste arendamiseks.

Kaasates lapsi mõtlema võrdsuse ja õiglase kohtlemise üle lähtuvad õpetajad oma rühma
laste erinevustest, peredest ja elulaadidest. Persona Dolls metoodika nukud on lapse kasvu,
kellele õpetajad on välja mõelnud oma isiksuse ja eluloo. Nukud käivad rühmas ja räägivad
oma loo, mis puudutab mõnd rõõmsat sündmust, probleemi või dilemmat. Lapsed püüavad
leida neile olukordadele lahendusi. Persona Dolls nukkudega on võimalik muuta lapsed
mõistvaks, hoolivaks ja teineteist austavaks.
Persona Dolls metoodika on kasutusel

rühmades „Mürakaru“ ja „Muumi“. Teistes

rühmades käivad nukud mänguliselt situatsioone lahendamas, eelpool nimetatud rühmade
õpetajate kaasabil.

Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmis looduse aktiivõppes oleme osalenud alates
2015/2016 õa algusest.
Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa
loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel
peab

valitsema

tasakaal.

Kolmel

õppeaastal

on

olnud

võimalus

säästvaid

keskkonnakasutuse põhimõtteid, looduse ja inimühiskonna seoseid, looduses toimuvaid
protsesse ja elurikkusi tundma õppida Järsi külas asuvas Puhta vee teemapargis, kus
teadmised ja kogemused said lapsed läbi erinevate praktiliste tegevuste.

EV 100 „Igal lapsel oma pill“
Pillimängu tähtsust on raske üle hinnata, sel on oluline roll laste emotsionaalsel harimisel,
ilumeele kujundamisel ja loovuse arendamisel.

Muusikaõppeasutuste pillipargi kaardistamise tulemusel selgus väga suur vajadus uute
pillide järele. Selle olukorra parandamiseks kutsutigi ellu projekt „Igal lapsel oma pill“,
et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate
asutuste pilliparke, et muusika Eestimaal kõlaks ka paljude-paljude aastate pärast.
Eestvedajateks olid Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti puhkpillimuusika Ühing, Eesti
Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit, Eesti Sümfooniaorkestrite
Liit ja Riigikantselei EV 100 korraldustoimkond.
Meie lasteaial õnnetus saada jaatav vastus kahele projekti taotlusele (2017 ja 2018 aastal).
Nüüd on lastel võimalus mängida plaatpillidel, altksülofonil ja käsikelladel.

ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta nii õppijate kui õpetajate

tehnoloogilist

kirjaoskust ja digipädevusi, selleks toetati õpetajate ja juhendajate tehnoloogilise
kirjaoskuse arendamist ning nende oskuste lõimimist õppetöösse eri ainevaldkondades, sh
eakohaste metoodikate ja õppetegevuste kasutamisel; tõsteti laste ja noorte huvi, oskusi
ning kaasatust inseneriteaduste vastu, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust,
eesmärgiga

toetada

probleemilahendamis-

ja

programmeerimisoskust;

edendati

valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke; kaasrahastati õppetöös
vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus- ja kutseõppeasutustele.
ProgeTiigri seadmete taotlusvooru läbisid meie projektid kolmel korral (2017, 2018 ja
2020 aastal). Nüüd on meie lasteaias õppekasvatustöö rikastamiseks ja kaasajastamiseks,
valdkondade lõimiseks ja laste mõtlemis- ning programmeerimise oskuste omandamiseks
võimalus kasutada erinevaid robootilisi vahendeid nagu Bee-Bot, Ozobot, Bluebot, Dash
ja Dot, Makey-Makey, Matatalab Pro Set, mTiny coding kit ja programmeeritav Robotigu.

Praktikalasteaiaks tulevastele lasteaiaõpetajatele oleme olnud 1979 aastast.
Tapa lasteaed on kujunenud viimaste aastate jooksul koolituskeskuseks TPÜ Rakvere
Kolledži ning Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilastele ja täiendkoolitajatele. TPÜ
Rakvere Kolledži ning Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilastele on lisandunud veel
nii Tallinna kui Tartu Kõrgema Meditsiinikooli üliõpilased, Tallinna Tehnikakõrgkooli
Teenusmajanduse Instituudi ja Rakvere Ametikooli õpilased.
Meie õpetajad jagavad väga meelsasti tulevastele lasteaiaõpetajatele oma teadmisi ja
kogemusi, saades tudengitel vastu värskeid mõtteid ja loovaid ideid.

Lasteaia õppekava on vastavalt olukordadele ja vajadustele muudetav, edasiarenev ja
täiustatav dokument.

Tapa lasteaed Pisipõnn arengulugu
1992. a 1 . aprillil kolis Tapa 1. Lasteaed endisesse Tapa Raudtee lastepäevakodu
ruumidesse, (asukohaga Tapa linnas Nooruse tn.11) mis on ehitatud 60-ndatel aastatel.
Tapa lasteaed Pisipõnn arengulugu ja eripära:
2001 .a. septembris sai lasteaed omale nimeks “Pisipõnn”. Tapa lasteaed Pisipõnn asub
Tapa valla siseses linnas Lääne-Virumaal. 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu
valimiste järgselt ühinesid Tapa linn, Lehtse vald ja Saksi vald (v.a Kiku, Salda ja Pariisi
küla) Tapa vallaks. Teine ühinemine leidis aset 2017. aastal, mil Tapa vald ühines Tamsalu
vallaga. Seisuga 1. jaanuar 2018 (Rahvastikuregistri andmetel) elas Tapa vallas 11 252
inimest. Valla territooriumi suurus on 481,3 km2.
2007.a 1 . septembril laiendati Pisipõnni lasteaeda ja seoses sellega avati uus lasteaiarühm
"Mesimumm" Tapa Vene Gümnaasiumi hoones asukohaga Nooruse 2.
2008. a. 1.augustil ühendati Tapa valla lasteaed “Sinilill“ asukohaga Vahakulmu küla
Tapa lasteaiaga Pisipõnn. Tapa lasteaed Pisipõnn peamaja asukohaga Nooruse 11 on
ehitatud projekti järgi lasteaiaks. Maja on kuue rühmaline ja 134 kohaline.
2006/2007 õppeaastal toimus lasteaiahoone renoveerimine. Tööde teostamist toetas
Euroopa Liit. Igas lasteaiarühmas on lastel kasutada kaks suurt ja avarat avatud tuba:
mängimiseks, õppimiseks ja lõunauinakuks. Eraldi kasutamiseks on veel pesuruum,
tualetid, garderoob, nõudepesuruum. Lasteaias on suur ja avar saal, kabinetid: direktorile,
õppealajuhatajale, majandusjuhatajale, õpetajatele, logopeedile, tervishoiutöötajale.
Lasteaial on suur õueala 5431 m2. Seal on võimalik läbi viia kehalisi ja muusikalisi
tegevusi, spordipäevi jms.
2008 aastal rajati lasteaiaõuealale uus lapsesõbralik mänguväljak. Samal aastal asfalteeriti
ka lasteaia hoovis olevad teed.
2008/2009 õppeaastal liideti Vahakulmu lasteaed Sinilill Tapa Pisipõnni lasteaiaga.
Lasteaed asub Tapalt 7 km kaugusel, looduslikult kaunis kohas kolmekordse elumaja kahes
esimese korruse korteris. Olemas on eraldi, aiaga piiratud mänguväljak. Mõlemas rühmas
on 12 lasteaiakohta.
2012 a. sügisel avati Vene Põhikooli ruumides veel üks uus Õnneseene rühm ja samas
lisandus Pisipõnni lasteaia alla ka enne lasteaed Vikerkaarele kuulunud Tõrukese rühm.
2019 a. sügisel avati Vene Põhikooli, nüüdse nimega Tapa Keelekümbluskooli ruumidesse
veel kaks rühma.

2020 a. sügisel avati Vene Põhikooli, nüüdse nimega Tapa Keelekümbluskooli ruumidesse
veel üks rühm.
2022 a. aprillis avati Tapa Keelekümbluskooli ruumidesse Ukraina lastele mõeldud rühm.
Pisipõnni lasteaia “Mesimummi”, “Õnneseene”, “Tõrukese”, „Sipsiku“, „Pipi“, „Lotte“ ja
„Karlssoni“ rühmad asuvad peahoonest 200 m kaugusel Tapa Keelekümbluskooli hoones.
Lasteaiale on seal eraldatud omaette maja tiib. Rühmadel on eraldi sissekäigud ja omaette
euroremondi saanud avarad, lapsesõbralikud rühmaruumid. Need rühmad võimaldavad
vastu võtta 114 last. Lasteaiakohtade juurde loomisega likvideeriti vallas lasteaeda
soovivate laste järjekord. Lasteaedade ühtse juhtimise alla viimisega ja uue rühma
avamisega toimus Pisipõnni lasteaia personali struktuuris rida muudatusi. Osa ametikohti
on kaotatud ja osa ametikohti kokku koondatud. Lasteaias tegutseb alates 2001 aastast
Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajate käelise tegevuse aineühendus. Aineühendusel on oma
tööplaan, tegevuskava, aruandlus tegevuse kohta esitatakse Lääne Viru Omavalitsuse
Liidule. Tapa lasteaed Pisipõnn eripäraks on kakskeelsus laste, perede ja personali seas.
Väärtustatakse mõlemat keelt. Lasteaed on avatud uuele, teeb valikuid, reageerib heale ja
halvale lähtudes lastest ja lasteaia prioriteetidest. Lasteaial on koolitusluba nr 1320HTM
(KLS § 36 ja 04.02.08 ministri kk nr 140 alusel).
2018/2019 õa kaasajastasime lasteaia pedagoogilise dokumentatsiooni koostamise ja
haldamise ning hakkasime kasutama õppekasvatustöö dokumenteerimisel elasteaed.eu
keskkonda.
Võtmesõnad:


arendav õpikeskkond



turvaline kasvukeskkond

Oleme lapsest lähtuvate põhimõtete järgi töötav lasteaed. Lapsest lähtumine tähendab lapse
aktiivsel tegevusel põhinevat õppimisprotsessi. Oluliseks peame õppes: avastamist,
ettevõtlikust, mängulisust, positiivseid eduelamusi. Õppe- ja kasvatustegevust kavandame
läbi erinevate mängu liikide. Õppekasvatustegevuste planeerimisel tugineme lasteaia
õppekavale. Nädalate teemade valikul lähtume aastaaegadest, rahvakalendri tähtpäevadest,
tervisedenduse, avastus-, ettevõtlikus-, liiklus-, õuesõppe- ning väärtuskasvatusega seotud
ainevaldkondadest, samuti lasteaia traditsioonilistest üritustest. Õppekasvatustegevuse

seostame reaalse eluga. Teemasid täiendame enne järgnevat õppeaastat vastavalt
vajadusele.
Lapse arengut toetavate ja lapsest lähtuvate mänguliste õppetegevuste märksõnadeks on
hoolimine, sõbralikkus ja üksteisega arvestamine.
Lapsevanem väärtustab lapsele hea alushariduse andmise ja turvalise hoolitsuse pakkumise
kõrval õpetajate poolt ka tervislikku toitu ja eluviise ning kaunist ja turvalist õpikeskkonda.
Lasteaia õppekava on valminud kogu kollektiivi ühistööna, kus on arvestatud pedagoogide
ettepanekud ja laste ning lastevanemate soovid laste igakülgseks arendamiseks.
Tapa lasteaed Pisipõnn missioon:
Oleme lapse ja perekeskne, tervisedendav, turvaline ja huvitavate tegevuste kaudu lapsi
igakülgselt arendav lasteasutus, kuhu Tapa valla lapsevanemad oma lapsi rõõmuga
toovad.

Meie lasteaia visioon:
Tapa lasteaed Pisipõnn on õppeasutus, mille lõpetanud laps on õppes aktiivne teadmiste
vastuvõtja, selle tulemusena oskab edaspidises elus erinevates olukordades hakkama
saada ja vastutust võtta. On tervislike, keskkonnasõbralike– ja säästvate eluviiside toetaja,
oma kodukohta väärtustav väike ilmakodanik.
Pisipõnnide põhiväärtused on:


sõbralikkus - lapse vajadustest ja huvidest lähtumine, kõigis tegevustes, laste ja
lastevanematega arvestamine ja hoolimine, positiivne suhtumine ja suhtlemine;



kodusus - hubane, turvaline ja kaasaegne õpikeskkond;



tervis - turvaline, laste tervist edendav õpi-ja kasvukeskkond, personali osalemine
tervisedendavas liikumises;



usaldus – oleme toeks kolleegidele ja lastevanematele tegeledes ühiselt laste
õpetamise ja kasvatamisega;



koostöö - kvalifitseeritud ja ühtehoidev personal, kes suhtleb lapsevanematega,
omavalitusega jt institutsioonidega- meeskonnatöö igal tasandil.

Meie lasteaia prioriteetideks on:


kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus;



ohutu, puhas ja tervislik õpikeskkond;



kaasaegne töökeskkond;



motiveeritud, loov, hea kvalifikatsiooniga personal;



ühtne meeskond;



sõbralik ja kodune mikrokliima;



kvaliteetne, jaotatud eestvedamine ja väärtuspõhine juhtimine ;



lastevanemate aktiivne osalemine lasteaia tegevuses, hoolekogu juhtimises;



hea infovahetus kõikide huvigruppidega;



toimiv koostöö huvigruppide ja teiste organisatsioonidega;



mitmetasandiline koostöö (maakondlik-rahvusvaheline);



integratsioon.

2. RIIKLIKU JÄRELEVALVE PRIORITEEDID JA
LASTEAIA PÕHIEESMÄRGID 2022/2023 ÕPPEAASTAL

Õppeaasta põhieesmärgid:

1. Väärtustame iga lapse individuaalsust ja erilisust ning arvestame laste erivajadustega
nii igapäevastes kui planeeritud õppetegevustes ning loome rühmas eakohase ja
positiivse kasvukeskkonna.
2. Oleme vastutustundlikud, hoolime enda ja teiste tervisest, peseme käsi, viibime palju
õues ja püsime terved!
3. Tähtsustame tervislikke eluviise ning viibimist värsks õhus ning püüame leida enam
erinevaid võimalusi õuesõppe rakendamiseks õppekasvatustöösse.
4. Toetame kakskeelsetest peredest lapsi eesti keele omandamisel. Toetame ja abistame
Ukrainast saabunud lapsi eesti lasteaia elu-oluga kohanemisel.
5. Kaasame lapsevanemaid rühma tegevustesse ja tegevuste planeerimisse, tõhustades
nii lasteaia ja kodu koostööd.
6. Peame

oluliseks

keskkonnakasvatust,

lõimime

õppekasvatustöös

keskkonnakasvatuse teemad teiste lasteaias käsitlevate teemadega. Innustame oma
eeskujuga säästlikku keskkonnahoidu.
7. Väärtustame oma kodukohta – Tapa linna, Tapa valda, Lääne-Virumaad, Eestimaad.
8. Pöörame õppekäikudel tähelepanu Tapa linna liikluskorraldusele. Tutvustame
ülekäigukohti ja lastele eakohaseid liiklusmärke.
9. Oleme ettevõtlikud, korraldame erinevaid üritusi, laatasid, väljasõite.

Rühmade õppekasvatustegevuse eesmärgid:
Tibukesed
o Luua igale lapsele arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv
ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.
o Laps suudab kohaneda lasteaia eluga – harjuda rühma töötajatega ja
mängukaaslastega.
o Lapsel kujunevad välja esmased kultuur-hügieenilised harjumused (peseb
käsi, kasutab käterätti, käib potil ning teab oma kapi ja voodi asukohta).
o Laps oskab mängida mängukaaslasega, jagab sõbraga mänguasju ning peale
mängu asetab koos täiskasvanuga mänguvahendid ettenähtud kohale tagasi.
o Kaasata lastevanemaid kodu- ja lasteaia vahelisse koostöösse.
o Suunata last märkama ümbritsevat keskkonda ja sellesse hoidvat suhtumist
kujundada.
o Väärtustada iga lapse individuaalsust ja erilisust igapäeva tegevustes.
o Tähtsustada tervislikke eluviise, võimalikult palju viibida värskes õhus ning
tagada lapsele ilmastikule vastav riietus.

Lepatriinu
o Laps ammutab uusi teadmisi ja arusaamu läbi erinevate tegevuste ja mängu.
o Laps õpib märkama enda lähiümbruses ja looduses toimuvaid muutuseid läbi
täiskasvanu suunamise.
o Laps õpib enda mina teadvustama, kuid samas tunnetab ennast ühe olulise
liikmena teiste laste hulgas.
o Laps õpib läbi loovuse ja algatusvõime tegema talle meeldivaid valikuid.
o Lapse püüdluseid ja arengut toetab tihe koostöö lasteaia ja kodu vahel.
o Laps hakkab huvi tundma tähtede, häälikute ja häälimise vastu ning numbrite ja
loendamise vastu.
o Laps õpib lihtsamaid ja talle olulisi liikluses toimetulemise reegleid.

Mürakaru
o Laps saab kogeda eduelamusi, on ettevõtliku hoiakuga, lapsel kujuneb loomulik
teadmishimu ja areneb loovus.
o Laps on koos vanematega ettevõtlik, osaledes erinevatel näitustel, laatadel ja
üritustel.
o Lapsi ja lapsevanemaid ümbritseb sõbralik õhkkond, väärtustame iga lapse
individuaalsust ning arvestame erivajadustega igaväevastes-ja planeeritud
tegevustes.
o Laps oskab suhelda eakaaslastega, arvestab rühma reeglitega, on valmis koostööks
o Laps teab varakult keskkonna hoidmise ja säästlikkuse vajalikkust. Innustame lapsi
oma eeskujuga suhtuma keskkonda säästlikult.
o Laps märkab loodust enda ümber ja tal on kujunenud oma kodukohta ja loodusesse
hoidev suhtumine.
o Laps õpib tundma kodulinna Tapa liiklust jalakäijana ning ohutult liiklema läbi
õppekäikude erinevatesse paikadesse.
o Laps õpib tähtsustama tervislikke eluviise: peseme käsi, viibime palju õues ja
püsime terved.
o Muukeelne laps harjub eestikeelses kasvukeskkonnas ja omandab eesti keelt läbi
igapäevaste tegevuste ja mängude.

Päikesejänku
o Laps oskab märgata enda ümber ja ümbruses toimuvaid muutusi.
o Laps väärtustab keskkonda hoidvat ja säästvat mõtteviisi.
o Laps on positiivse ellusuhtumisega.
o Laps suudab jälgida oma käitumist ja eneseväljendust eri keskkondades ja erinevate
inimestega.
o Lapsed on aktiivsed ja ettevõtlikud, tunnevad rõõmu liikumisest.
o Laps suudab tegevuses oma tähelepanu koondada ja tegevus lõpuni viia.
o Lapsel suureneb huvi raamatute vastu läbi õppekäikkude raamatukokku.

o Laps mõistab ning täidab ohutusnõudeid lasteaia rühmaruumis ja õuealal ning
pöörab õppekäikudel tähelepanu Tapa linna liikluskorraldusele.
o Laps tutvub läbi õppekäikude Tapa linna erinevate vaatamisväärsuste ja
ametiasutustega. Laps tutvub erinevate ametitega.
o Laps tutvub tervislike eluviiside põhimõtetega ning teab mis on tervislik toitumine.

Päiksekiir
o Austame tervislikke eluviisi, viibime värskes õhus, kasutame võimalusi
õuesõppe

rakendamiseks

õppekasvatustöös,

saavutame

konsensuse

lapsevanematega, et lasteaias käib ainult ilma haigustunnusteta laps!
o Väärtustame iga lapse individuaalsust ja erilisust ning arvestame laste
erivajadustega nii igapäevastes kui planeeritud õppetegevustes ning loome
rühmas eakohase ja positiivse kasvukeskkonna.
o Jätkame liitrühma puhul igas valdkonnas rühmatöö süvendamist teadmiste,
oskuste ning vilumuste parema omandamise eesmärgil.
o Saavutame läbi õppe-ja kasvatustöö eelkooliealiste laste kooliküpsuse.
o Toetame kakskeelsetest peredest lapsi eesti keele omandamisel. Eraldi
keelekümblust ja keeleõpet vene peredest lastele meil ei ole.
o Peame

oluliseks

keskkonnakasvatust,

lõimime

õppekasvatustöös

keskkonnakasvatuse teemad teiste lasteaias käsitlevate teemadega.
Innustame oma eeskujuga säästlikku keskkonnahoidu.
o Tegevused toimuvad lasteaias läbi mängu. Läbi mängu õpib laps suhtlema,
kogeb tundeid ja oskab neid juhtida, õpib mõistma maailma ja eri olukordi,
omandab uut teavet ja oskusi, areneb kujutlusvõime, loovus ja iseseisvus.
o Ettevõtlikkuses süvendame omaalgatuslikke oskusi millegi loomisel ja
arendamisel. Laps tajub, et elu kooslus toimub järjepidevuse alusel.
o Saavutada ühine toetav ning teineteist mõistev töine rütm koostöös lasteaia
ja koduga, austades kehtestatud lasteaia kodukorra nõudeid ning arvestades
lapsevanemate ettepanekuid.
o Kodukandi ajaloo väärtustamine mitmekesiste integreeritud tegevuste ning
mängupidude läbi.

o Õppe- ja kasvatustegevus kajastatakse fb listis ja rühma elektroonilises
päevikus, kus tegevuste kirjeldused ja analüüsimine on eesmärgipõhised.

Rüblik
o Luua igale lapsele arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning
arendav
o õppe- ja kasvukeskkond;
o Aidata lastel kohaneda lasteaia eluga - harjuda rühma töötajatega ja
mängukaaslastega;
o Kujundada lastel välja esmased kultuur-hügieenilised harjumused (peseb käsi,
kasutab
o käterätti, käib potil ning teab oma kapi ja voodi asukohta);
o Väärtustada iga lapse individuaalsust ja erilisust igapäeva tegevustes;
o Tähtsustada tervislikke eluviise, võimalikult palju viibida värskes õhus ning
tagada lapsele ilmastikule vastav riietus;
o Suunata last märkama ümbritsevat keskkonda ja sellesse hoidvat suhtumist
kujundada;
o Kaasata lastevanemaid rühma tegevustesse ja tegevuste planeerimisse.
Tõruke
o Laps avastab ja uurib loodust meie lasteaia ümber ja ümbruses.
o Lapsel areneb aktiivne sõnavara ja arusaadav eneseväljendusoskus.
o Laps kasutab viisakussõnu – tere, head aega, palun, aitäh, tänan, palun
vabandust.
o Laps koristab enda järel mängu ja oma töökoha.
o Jätkub koostöö pere ja lasteaia vahel, lapse arengu ja turvatunde
kindlustamiseks.

o Laps tutvub eesti rahvuslike traditsioonidega (mardipäev, kadripäev,
mihklipäev jne.)
o Laps väärtustab oma vanemaid, kodukohta ja kaaslasi.
o Laps tutvub haridusrobotite kasutamise põhimõtetega ja saab hakkama nende
kasutamisega õpetöös
o Laps kirjutab oma töödele ise nime peale.

Mesimumm
o Lapsed harjuvad lastaiaga ja lasteaia reeglitega
o Lapsed omandavad õppeaasta jooksul eakohased teadmised erinevate mänguliste
ning avastuslike õppemeetodite kaudu. Areng kulgeb läbi mängu, integreeritud
õppetegevuste ning õuesõppe.
o Selgitame välja erivajadused ning Erivajadusega laps/ lapsed tunneb/tunnevad
ennast

turvaliselt

rühma

kasvukeskkonnas,

saab/saavad

vastavalt

oma

individuaalsele eripärale oskuslikku arendavat tuge, kasvatust ja õpetust.
o Lapsed saavad oma esimesed teadmised kodukohast Tapast ja võimaluse tähistada
olulisemaid rahvakalendri tähtpäevi.
o 5.Rühma õpetajad tunnustavad perekonda kui rühmas käiva lapse esmast
kasvukeskkonda ja teevad koostööd peredega lapse igakülgse arengu ja turvalise
maailmapildi kujunemise nimel.
o Lapsed omandavad esmased rühmas kehtivad head tavad. Ühtsete heade tavade
arvestamine tagab rühmas korraharjumuse ning garanteerib kasvatustöö kvaliteedi.
o Lapsel kujunevad läbi esmaste õppekäikude ohutunne tänaval liigeldes.
o Muukeelne laps omandab rühmas teise keelena Eesti keelt samas säilib tema
kultuur ja emakeel.

Õnneseen
o Laps saab positiivse õppimise kogemuse ning kogeb rahulolu ja eduelamust
lõpuleviidud tegevustest ja saavutustest.
o Laps on aktiivne suhtleja eakaaslaste ja täiskasvanutega, suudab
väljendada oma mõtteid, tundeid, arvamusi, teadmisi ja oskab kuulata ning
arvestada teiste seisukohti, mõtteid.
o Laps tunneb isiklikku vastutust oma tegude eest ja käitub
vastutustundlikult, oskab lahendada probleeme, konflikte ja saavutab
enesekontrolli.
o Lapsel kujuneb soov õppida, teda saadab huvi ja uudishimu; laps on
tegemistes loov, algatusvõimeline ja paindlik.

Muumi

o Laps kohaneb lasteaia – ja rühma eluga. Harjub õpetajatega ning
rühmakaaslastega. Laps tunneb ennast turvaliselt nii rühmaruumis kui ka õuealal.
o Laps püüab ja oskab öelda sõnu selgelt, saab aru kõnest ning kõne on
aktiviseeritud läbi lihtsamate liisusalmide, näpumängude ja häälikuharjutuste.
o Laps saab uusi teadmisi ja kogeb eduelamusi läbi erinevate mänguliste tegevuste
ning omandab eakohasel tasemel põhiteadmisi ümbritsevast elust.
o Laps teab elementaarset puhtuse hoidmist (peseb käsi), viisakusreegleid ja tunneb
lihtsamaid lauakombeid.
o Laps saab lugemise ja kirjutamise esmased oskused mänguliselt ja
igapäevategevustega seostatult.(4a)

Sinilill

o Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu
tegutsemisest.
o Lapse kõnes õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse
kujundamine ja suunamine.
o Laps tunneb häid käitumistavasid ja mõistab nende vajalikkust
(rühmareeglid).
o Lapse käelise tegevuse, peenmotoorika ning silma ja käe koostöö arengu
suunamine.
o Laps tunneb rõõmu liikumisest ja õppimisest looduses ning teda ümbritsevas
keskkonnas.
o Laps suudab märgata ohtusid ning neid vältida lasteaia ümbruses,
liikluskeskkonnas (sõidutee ületamine, liikumine autoparklas jms.)
o Laps saab igakülgse ettevalmistuse kooliks.

Sipsik
o Laps kohaneb rühmakeskkonnaga, õpetajatega
o Laps õpib iseseisvalt potil käima
o Laps õpib iseseisvalt sööma
o Laps õpib ära tundma oma voodit/käterätikut jne.
o Lapsel kujunevad esmased mängu-, sotsiaalsed- ja enesekohased oskused.

Pipi
o Laps tegutseb rahulikus ja stabiilses rühma keskkonnas, kuhu iga laps rõõmuga
tahab tulla.
o Laps õpib koristama enda järelt mängud ja oma töökoha.
o Laps tutvub tähtede ja häälikutega. Õpib kirjutama üksikuid sõnu trükitähtedega
sh oma nime.
o Laps mängib mängukaaslastega, õpib jagama sõbraga mänguasju ning peale mängu

iseseivalt mänguvahendid ettenähtud kohale tagasi asetama.
o Laps teab ja õpib väärtustama tervislikke eluviise ning viibib võimalikult palju
värskes õhus.
o Loome igale lapsele arenguks vajaliku eakohase, positiivselt mõjuva ning arendava
õppe- ja kasvukeskkonna.
o Pöörame sellel õppeaastal erilist tähelepanu lapse kõne arengule ja tähelepanelikule
kuulamisoskusele.
o Kaasame lapsevanemaid kodu- ja lasteaia vahelisse koostöösse.

Lotte
o Laste arenguks sobiva eakohase, turvalise ja mängulise õppe –ja kasvukeskkonna
tagamine.
o Väärtustame iga lapse individuaalsust ja erilisust igapäeva tegevustes.
o Rühmas peame oluliseks ja toetame lapse

kõne arengut kõikides tegevustes

(vestlused, mäng, igapäevatoimingud, muusika, liikumine)
o Oluline on mängoskus, last suunatakse nägema erinevaid rolle ümbritsevas,
arvestama teiste soove ja huve, täitma mängus ühist eesmärki, arvestama
rühmareeglitega.
o Rõhutame

tugevalt

väärtushinnanguid.

Mängides

õpitakse

viisakust,

tähelepanelikkust, ausust, abivalmidust, andestamist, hoolivust.
o Laps mõistab ja tunnetab teda ümbritsevat keskkonda, märkab, uurib ümbritsevat
erinevate meelte kaudu, vaadeldes, kompides, nuusutades, kuulates helisid.
(õuesõpe)
o Tähtsustame tervislikke eluviise ning viibime võimalikult palju värskes õhus.
o Laps tuleb toime esmaste kultuur-hügieenilised harjumustega.
o Kaasame lapsevanemaid kodu ja lasteaia vahelisse koostöösse.

Karlsson
o Laps harjub ja kohaneb eesti keelse keskkonna- ja kultuuriruumiga
o Laps tutvub eesti rahvakalendri tähtpäevade ja rahvuslike kommetega

o Laps hakkab omandama eesti keelt läbi mängu, -lõimitud õppe- ja
kasvatustegevuste ning läbi igapäevaste tegevuste.
o Laps tutvub Tapa linna ja liiklusega
o Koostöös lastevanematega säilitada ja tutvustada lasteaias Ukraina rahvuskultuuri
ja emakeelt
o Laps omandab rühmas kehtivad head tavad, mis on aluseks kasvatustöö
kvaliteedile.
o Laps suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ja tarbijasäästlikkult.

o Laps omandab esmased teadmised tervislikest eluviisidest.

o Põhieesmärk - Toetada perekonda ja teha koostööd peredega lapse igakülgse
arengu ja turvalise maailmapildi kujunemiseks

Liikumine
o Laps tunneb rõõmu liikumisest ja kasvades hakkab aru saama liikumise ja
tervisliku toitumise olulisusest hea tervise ning hea enesetunde kujundamisel.
o Laps pingutab sihipärase tegevuse nimel.
o Laps tegutseb aktiivselt nii üksi kui grupiga tegevuses.
o Laps järgib esmaseid ohutusnõudeid ja mõistab nende vajalikkust. Vanemate
rühmade lapsed hakkavad mõistma hügieeninõudeid ning tunnevad vajadust
end peale intensiivset tegevust pesta.
o Liikumistegevustes lastega kaasas olev rühma personal on oma suhtumise ja
käitumisega lastele eeskujuks ning tegevustes vajadusel aktiivsed, aitavad
tagada ohutust.

Muusika
o Laps suhtub positiivselt muusikalistesse tegevustesse. Õpib viisakust, hoolivust,
austust koos kaaslastega lauldes, tantsides ja osaledes laulumängudes.

o Laps oskab mängida erinevate rütmipillidega, tutvub mõningate meloodiapillideja nende mänguvõtetega.
o Laps omandab kogemusi ja teadmisi Eesti rahvaloomingut, traditsioonidest ja
rahvakalendri tähtpäevade tähistamisest.
o Laps õpib läbi muusikaliste tegevuste tundma oma emotsioone ja kasutama oma
fantaasiat.
o Laps saab hakkama individuaalse esinemisega erinevates muusikalistes
tegevustes.

3. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID, PÕHIMÕTTED, SISU JA
LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED ÕPPEKAVA LÄBIMISEL
VANUSETI

Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel on üldeesmärgiks lapse mitmekülgne ja järjepidev
areng kodu ja lasteasutuse koostöös.
Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset
ja emotsionaalset arengut. Nii kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva
keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused,
kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-,
sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lapse arengu toetamine lasteasutuses on üksmeelne meeskonnatöö, selleks:
 arvestame iga lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaaliga;
 hoiame ning edendame lapse tervise;
 toetame lapse loovust;
 õpime mängu kaudu;
 loome lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna;
 tagame lapsele turvatunde, eduelamuse;
 rakendame üldõpetuslikku tööviisi;
 teeme kodu ja lasteasutuse vahelist koostööd;
 väärtustame eesti rahvuskultuuritraditsioonide ja arvestame teiste kultuuride
eripäraga.
Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimisel peame oluliseks, et:


õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises,
teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laps õpib
matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms
kaudu;



õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära:
võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms;



laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu
tegutsemisest. last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema
valikuid ning tehtut analüüsima.

Õppe- ja kasvatustegevuses loome tingimused, et laps suudaks ja tahaks:


kavandada oma tegevust, teha valikuid;



seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;



kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;



arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;



hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;



tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev
temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtume
üldõpetuslikust põhimõttest.
Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel käsitleme 12 valdkonda:


mina ja keskkond;



keel ja kõne;



matemaatika;



kunst;



muusika;



liikumine;



tervis;



väärtuskasvatus;



liikluskasvatus;



eesti keel kui teine keel



keskkonnakasvatus



ettevõtlusõpe

ja lõimime erinevaid tegevusi:



kuulamine ja kõnelemine,



lugemine ja kirjutamine,



vaatlemine ja uurimine,



võrdlemine ja arvutamine



liikumis-, muusika- ja kunstitegevused

3.1. Valdkond Mina ja keskkond

Eesmärgid valdkonnas Mina ja keskkond on, et laps:
o mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
o omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
o väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
o väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
o väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
o märkab nähtusi ja muutusi looduses;
o tunneb ja kasutab tehnoloogilisi vahendeid teadlikult, tervisesõbralikult ja
eakohaselt.
Sisu:
o sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid,
kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal
maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid, tervise
väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha; ohuallikad ning ohutu käitumine;
o looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese
mõju loodusele;
o tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija
ohutu liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond, tehnoloogilised vahendid.
Põhimõtted:
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
o valime valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast,
mis hõlmab sotsiaalset keskkonda, loodus- ja tehiskeskkonda, sealhulgas tervise- ja
liikluskasvatust;
o suuname last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja
igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte
ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid;

o lõimime erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, arvutamist,
vestlemist, ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja muusikalist tegevust;
o suuname last mängudes, ümbritsevas looduses, liikluses, oma terviseseisundis jm
märgatu kohta küsimusi esitama (probleemi püstitama), küsimustele vastuseid
leidma (oletama ja oletusi kontrollima) ja märgatust ning kogetust järeldusi tegema;
o suuname last materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja
heaperemehelikult käituma;
o suuname last digivahendeid turvaliselt kasutama, nende abil sõnumit looma ja
edastama ning digitaalset sõnumit kriitiliselt lugema, hindama ja mõistma.

Õppe- ja kasvatustegevuse teemad valdkonnas Mina ja keskkond.
Teemad, nagu maailmgi meie ümber, on omavahel seotud ja sõltuvuses. Pisipõnn saadab
last selle maailmaga tutvumise teel, tutvustades talle sidusalt erinevaid teemasid ja kuulates
ning kuuldes, mida laps ise sellel teel märkab. Antud teemade alusel, koostab iga rühma
õpetaja arvestades rühma laste vanust ja arengut, nädalaplaani, kus vastavalt soovile ja
vajadusele laiendab või kitsendab teemat.

Mina ise
Lapsepõlv – laps kasvab, sünnipäev, lapse õigused;
Laps ja täiskasvanu – noorus, vanadus, laps;
Perekond – ema, isa, õde, vend;
Sugulased – onu, tädi, vanavanemad, erinevad põlvkonnad, sugulased;
Kodu – kodumaja, koduhoov, kodused tegevused, koduloomad;
Eluring – sünd, surm, laps, täiskasvanu, kohustused;
Aeg – aasta, kuu, nädal, päev, sekund, varem, hiljem, eile, täna homme, õhtu, hommik;
päev, öö; kellaaeg.

Minu keha
Keha – kehaosad, tunne iseennast, poiss, tüdruk;
Terve keha – sportlikud eluviisid, puhas vesi, õhk, ümbrus;
Haige keha – ohutud liikluses, looduses, kodus;
Tervislik ja ebatervislik söök – tervisele kasulik, kahjulik, vitamiinid;
Tervislik elu ja ebaterve elu – liikumine, hammaste tervishoid, puhtus, sotsiaalne
keskkond (sõbralikkus, teistega arvestamine, andestamine, vägivallatus);
Sport – sportlikud eluviisid, trennid, liikumine;
Aistingud – kuulan-kuulen, vaatan-näen, tunnen;
Oht ja ohutus – ohud liikluses, kodus, lasteaias, looduses;

Minu maa
Minu kodukoht – kodumaja, koduõu, aadress, loodus, asukoht, linn - Tapa, kui
raudteelinn, maa, küla, alev;
Majad minu kodulinnas - vajalikkus, väljanägemine, otstarve;
Maa minu ümber – loodus Valgejõgi, Männikumägi, Rotimägi, asukoht, lähemad
naaberriigid;
Linn ja maa – loodus, liiklus, loomad;
Liiklus, mina ja teised – jalakäija, liikleja, liiklusmärgid, liikluseeskirjad;
Sünnimaa, kodumaa, isamaa –rahvus ja emakeel; rahvushümn, -lipp, -lill, -lind

Naabermaa – lähimad naaberriigid, nende tavalisemad nimed, tavad;
Maailma maad – gloobus, lapsed mujal maailmas, olulisemad traditsioonid;
Minu ümbrus
Sõber – minu sõbrad;
Tuttav – perekonnatuttavad, tutvuste sobitamine;
Naaber – minu naabrid, naaberriigid, naabrite vahelised suhted;
Erivajadusega inimene - kes see on, märkamine, abistamine
Kool – lapsed õpetajad, õppimine, õppevahendid;

Minu tegevused
Soovid ja kohustused – kelleks tahan saada;
Vaba aeg ja tööaeg – puhkus ja töö;
Lasteaed – sõbrad, õpetajad, kaaslased; lasteaiatöötajad, nende ametid.
Töö – töö ja puhkus, vastutus ja kohustus, töö ja tasu, raha;
Elukutsed – vanemate elukutsed, kelleks tahan saada;
Raha – töö ja tasu, euro, sent, paberraha, münt, raha väärtus;
Digitehnoloogia – meediakirjaoskus, robootika, tehnoloogilised vahendid,
virtuaalkeskkond.
Mina ja loodus – loodushoid, looduskaitse, säästlikkus looduses;
Aasta ja aastaajad – kevad, suvi, sügis, talv, aastaaegade vaheldumine, muutused taimeja loomariigis, inimeste riietus, töö, laste mängud eri aastaaegadel;
Ilm siin ja seal – seos aastaaegadega, ilmastiku muutumine, öö ja päeva vaheldumine;
Tähtpäevad ja pühad – traditsioonid, rahvakalendri tähtpäevad nende seos loodusega;
Traditsioon ja kombed minu kodus, minu ümber ja teiste ümber – rahvakalendri
tähtpäevad, rahvusvahelised pühad, riigipühad;
Mets – puud, põõsad, taimestik;
Loomad – kodu ja metsloomad; põhja- ja lõunamaa loomad, öö- ja päevaloomad, loomade
käitumine eri aastaaegadel, järglaste kasv ja areng;
Linnud – kodu- ja metslinnud; põhja- ja lõunamaa linnud ; öö- ja päevalinnud; lindude
käitumine eri aastaaegadel, pesa ehitamine, väline kuju, järglaste kasv ja areng;
Valgus, soojus, vesi ja maa – nende tähtsus loomade-, inimeste- ja looduse jaoks;
Keskkonnahoid - loodushoid, jäätmete sorteerimine - tähtsus, vajalikkus meie kõikide
jaoks;
Infotehnoloogia – vajalikkus, teadmiste-, oskuste- ja silmaringi laiendamine,
mõtlemisoskuse arendamine

Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti:

Teema

2-3 aastane

4-5 aastane

6-7 aastane

Mina

1) ütleb küsimise korral
Oskab öelda oma nime,
oma ees- ja
vanuse ja soo (tüdruk, poiss)
perekonnanime;
2) vastab õigesti
küsimusele, kast ta on
poiss või tüdruk;
3) ütleb vastuseks vanuse
küsimusele oma ea
aastates või näitab
sõrmedel.

1) oskab end tutvustada;
2) teab oma kohustusi ja
õigusi;
3) kirjeldab enda omadusi ja
huve.

Perekond ja
sugulased

1) nimetab pereliikmeid:
ema, isa, õde, vend;
2) teab õdede ja vendade
nimesid.

1) teab oma pereliikmeid ja
lähisugulasi;
2) mõistab, et pered võivad
olla erinevad;
3) jutustab oma
vanavanematest.

Kodu

vastab küsimustele oma
1) kirjeldab oma kodu:
kodu ja pereliikmete kohta. eramu, korter;
2) nimetab kodu asukoha:
linnas (tänav, linn), maal
(talukoha nimi);
3) kirjeldab pereliikmete
koduseid tegevusi ja nimetab
oma kohustusi nende hulgas.

1) oskab kirjeldada oma
kodu ja kodukohta;
2) teab kodust aadressi ja
telefoni.

Lasteaed, kool

1) oskab nimetada oma
rühma nime;
2) suudab leida oma koha
rühmas (kapp, voodi,
käterätik);
3) nimetab rühmas olevaid
esemeid;
4) ütleb küsimise korral
rühmakaaslaste ja
õpetajate nimed.

1) nimetab oma lasteaia
nime;
2) oskab kirjeldada oma
tegevusi ja mänge;
3) teab nimetada
lasteaiatöötajaid ja nende
tegevusi;
4) teab oma, võõra ja ühise
tähendust.

1) teab lasteaia aadressi;
2) nimetab erinevaid
ameteid lasteaias ja nende
vajalikkust;
3) kirjeldab lasteaia
kodukorda ning teab
rühmareegleid ja
traditsioone.
4) teab kooli kui õppimise
kohta;
5) oskab kirjeldada, mille
poolest lasteaed koolist
erineb.

Ametid,
elukutsed, tööd

1) nimetab pereliikmete
koduseid toimetusi;
2) matkib lihtsamaid
töövõtteid;
3) asetab töövahendid
kokkulepitud kohta.

1) oskab nimetada vanemate
ameteid;
2) kirjeldab üldtuntud
elukutseid oma kodukohas;
3) loetleb tuntumate ametite
juurde kuuluvaid
töövahendeid;
4) põhjendab mängu- või
töökoha korrastamise
vajadust.

1) oskab nimetada
pereliikmete elukutseid ja
ameteid;
2) teab ja oskab kirjeldada
erinevaid elukutseid ning
nende vajalikkust;
3) mõistab töö ja vastutuse
tähtsust;
4) soovib osaleda
jõukohastes kodutöödes;

2) kirjeldab oma perekonda
(pereliikmeid + onu ja tädi,
nimed, perekonnanimed).

5) selgitab raha otstarvet.
Kodumaa, teised 1) osaleb jõukohasel viisil
rahvused Eestis vanemate laste ja
täiskasvanute tegevuses
kodumaa sünnipäevaks;
2) leiab Eesti lippu nähes
erinevate värvide seast
Eesti lipu värvid.

1) teab oma rahvust ja keelt
ning riigi tähtsamaid
sümboleid;
2) oskab nimetada sündmusi,
mille puhul heisatakse
riigilipp;
3) oskab nimetada erinevaid
rahvusi oma rühmas ja
kodukohas.

1) nimetab Eesti riigi
sümboleid (lipp, hümn,
vapp, lind, lill, kivi);
2) teab kodulinna
sümboleid;
3) oskab Eesti kaardil
näidata oma kodukohta;
4) teab Eesti Vabariigi
presidendi nime;
5) oskab nimetada teisi
rahvusi ja keeli ning teab
nende kombeid ja
traditsioone;
6) suhtleb teisest rahvusest
lastega;
7) teab ja nimetab Eesti
lähinaabreid (Läti, Soome,
Rootsi, Venemaa).

Tähtpäevad,
pühad ja
kombed

1) räägib oma
sünnipäevast (kuidas
tähistatakse);
2) nimetab küsimise korral
pühadega seotud tegevusi.

1) kirjeldab tähtpäevi peres;
2) oskab kirjeldada
tuntumaid rahvakombeid
(vastlad, mardipäev,
kadripäev) ja nendega seotud
tegevusi.

1) teab eesti rahva
traditsioone ja kombeid;
2) teab tähtpäevi ja nende
tähistamise vajalikkust
(tarkuse-, emakeelelastekaitse-sõbrapäev jne);
3) oskab kirjeldada
tähtpäevade tähistamist oma
lasteaias või kodus (jaani-,
volbri- hingedepäev jms);
4) oskab nimetada riiklikke
pühi ja nendega seotud
traditsioone (vabariigi
aastapäev).

Üldinimlikud
väärtused ja
üldtunnustatud
käitumisreeglid

1) teab mõistete hea ja
paha tähendust;
2) meeldetuletamisel
tervitab, jätab hüvasti,
palub ja tänab.

1) teab mõistete õige ja vale
tähendust;
2) teab üldtuntud
viisakusreegleid;
3) tunneb ja järgib
lauakombeid.

1) teab mõistete ausus ja
autus tähendust ning oskab
vastavalt käituda;
2) oskab järgida
käitumisreegleid erinevates
olukordades (kauplus,
teater, kirik jne);
3) mõistab vastutust oma
tegude ja käitumise eest.

Sõprus ja
abivalmidus

1) küsimise korral nimetab
oma sõprade nimesid;
2) oskab haiget saanud
sõpra lohutada.

1) nimetab küsimise korral
sõbra positiivseid omadusi;
2) oskab sõpra lohutada ja
abistada;
3) oskab andeks anda ja
leppida.

1) oskab luua ja hoida
sõprussuhet; teab sõpruse
tähendust, oskab kirjeldada
sõbraks olemist ning sõber
olla;
2) kirjeldab tundeid, mis
tekivad tülitsedes ja
leppides.

Hoolivus,
turvalisus ja
tähelepanelikkus

1) märkab kaaslast ja oskab
teisi arvestada;
2) oskab väljendada oma
emotsioone teisi arvestavalt
(rõõm, mure jm).

1) oskab kirjeldada oma
emotsioone ja tundeid;
2) oskab kaasinimestega
tähelepanelikult käituda
(vanemad, vanavanemad
jne).

Suhtumine
erinevustesse

1) oskab kirjeldada inimeste
erinevusi (keeleline,
rassiline, vanuseline,
tervisest tulenev) ja
abivahendeid (prillid,
ratastool, vaegnägemine,
valge kepp, vaegkuulmine,
kuuldeaparaat).

1) oskab arvestada oma
arvamustest ja huvidest
erinevaid huve ja arvamusi;
2) teab nimetada
erivajadustega inimestele
vajalikke abivahendeid;
3) pakub abi erivajadustega
inimestele oma võimete ja
võimaluste piires.

Ehitised

tunneb ära oma kodu ja
lasteaia ning tuttavad
teenindusasutused.

1) kirjeldab kodumaja
omapära: maja osad ja nende
otstarve, ruumid ja nende
sisustus;
2) oskab nimetada erinevaid
ruume lasteaiast ning teab
nende otstarvet;
3) oskab kirjeldada lasteaia
õueala ning seal kasutatavaid
vahendeid.

1) oskab kirjeldada vanaaja
kodu ja selle sisustust, teab
nimetada kõrvalhooneid
ning nende otstarvet;
2) oskab nimetada maja
ehituseks kasutatavaid
materjale (puit, kivi jm);
3) oskab nimetada
teenindusasutusi ja nende
vajalikkust (kauplus,
juuksur, polikliinik apteek,
kaubanduskeskus jm);
4) teab nimetada
kodukohale olulisi ehitisi
(mõis, kirik, veski jm).

Kodumasinad

oskab küsimise korral
nimetada kodus
kasutatavaid kodumasinaid
ja -elektroonikat (kell,
pliit, külmik, teler,
pesumasin, arvuti;

kirjeldab kodumasinaid ja elektroonikat ning teab nende
otstarvet ja nendega seotud
ohte;

kirjeldab kodumasinaid ja elektroonikat ning teab
nende otstarvet ja nendega
seotud ohte (kirjeldused on
täpsemad, võivad lisanduda
põllutöömasinad);

Sõidukid

oskab küsimise korral
nimetada sõidukeid (auto,
rong, buss, lennuk, laev,
tramm, troll);

kirjeldab erinevaid sõidukeid oskab nimetada või
ja teab nende otstarvet;
kirjeldada erineva töö
tegemiseks vajalikke
sõidukeid (kraanaauto,
prügiauto, teerull jms);

Jäätmed

leiab loodusest prahti ja
toob selle kokkulepitud
kogumiskohta (prügikast,
prügikott jm);

kirjeldab, kuidas tema kodus 1) teab, miks on vaja prügi
prügi sorteeritakse;
sortida (paber, plast,
patareid, klaas);
2) oskab kirjeldada asjade
korduva kasutamise
võimalusi;
3) mõistab asjade säästliku
kasutamise vajalikkust
(tarbetud ostud,
raiskamine);

Tervise
väärtustamine

teab tervisele kasulikke
toiduained, õuesviibimise
vajalikkust, õiget riietust;

Hammaste tervis 1) teab hammaste
hooldamise vahendeid;
2) harjab hambaid
täiskasvanu abiga;

nimetab tervist hoidvaid
tegevusi (toitumine,
liikumine, uni, puhkus,
mäng, hea tuju, meeldivad
suhted);

1) kirjeldab, mida tähendab
tema jaoks terve olemine;
2) kirjeldab, kuidas hoida
enda ja teiste tervist;
3) teab, mis on haigus;
4) teab, milline tegevus või
käitumine kahjustab tervist
(suitsetamine, alkohol,
vägivald);

1) peseb hambaid
täiskasvanu juhendamisel;
2) nimetab hammaste tervise
jaoks vajalikke tegevusi
(pesemine, toitumine,
hambaarsti juures käimine);

1) selgitab, miks tekib
hambakaaries (augud);
2) järgib hammaste
hooldamise ja hoidmise
põhimõtteid igapäevaelus;
oskab nimetada, milliseid
toiduaineid on vaja iga päev
süüa rohkem ja milliseid
vähem, et olla terve;

Tervislik
toitumine

nimetab toiduaineid;

nimetab toiduaineid, mida
tuleks süüa iga päev;

Inimkeha
tundmine

osutab küsimise korral
peale, kätele, jalgadele,
silmadele, suule, ninale ja
kõrvadele;

oskab nimetada kehaosasid ja 1) selgitab, mis on südame
teab nende vajalikkust;
ja kopsude kõige olulisem
ülesanne, ning teab, millised
tegevused aitavad neid
hoida tervena;

Ohutus ja
turvalisus

nimetab esemeid, mis
1) nimetab kohti, esemeid ja
võivad olla ohtlikud (nuga, aineid, mis võivad olla
käärid jms);
ohtlikud (trepid, rõdu aknad,
kuum vedelik, lahtine tuli,
ravimid, terariistad,
kemikaalid, elekter,
veekogud, ehitised);
2) nimetab tegevusi, mis
võivad olla ohtlikud (talvel
jääle minek; mängimine
ohtlikes kohtades (tänaval,
ehitistel, ujumine
järelvalveta, kiivrita rattasõit
jms);
3) selgitab, et õnnetuse korral
tuleb pöörduda täiskasvanu
poole;
4) selgitab, miks ei tohi
võõrastega kaasa minna;
5) teab hädaabinumbrit 112;

1) teab ja tunneb
ümbritsevaid ohte
(olukordadest, inimestest,
keskkonnast, loomadest ja
käitumisest põhjustatud
ohud);
2) teab, millised on turvalise
käitumise reeglid erinevates
situatsioonides ja
keskkondades;
3) nimetab hädaabinumbri
112 ja oskab seda kasutada;
4) teab ja kirjeldab, kuidas
tegutseda ohuolukordades
(vette kukkumine,
tulekahju, põletus jms);
selgitab, kuidas käituda
eksinuna linnas/maal või
metsas;

Kodukoha
loodus

1) tunneb rõõmu looduses
viibimisest;
2) oskab osutamise korral
nimetada metsa, muru,
lille, puud;

1) oskab kirjeldada
kodukoha loodust, nimetada
ning iseloomustada
metsloomi, koduloomi ja
putukaid;
2) oskab nimetada teravilju,
mida kasutatakse söögiks

1) oskab nimetada oma
kodukoha olulisemat
veekogu;
oskab nimetada tuntumaid
seeni ja kirjeldada neid, mis
kasvavad kodukoha metsas;

või mis kasvavad kodukoha
lähedal põldudel;
Loomad

1) oskab küsimise korral
nimetada tuttavat looma ja
tema kehaosi;
2) teab, et mõned loomad
elavad metsas ja mõned
inimese juures (kodus);

oskab nimetada tuttavaid
loomi, kirjeldada nende
välimust ja öelda, kus nad
elavad;

1) nimetab tuntumaid
erineva elupaiga ja -viisiga
loomi ning kirjeldab nende
välimust;
2) teab loomade käitumise
erinevusi eri aastaaegadel
(talveuni, poegade toitmine
jms);

Linnud

oskab küsimise korral
nimetada tuttavat lindu ja
tema kehaosi;

oskab nimetada tuttavaid
linde, kirjeldada nende
välimust ja öelda, kus nad
elavad;

1) nimetab tuntumaid
erineva elupaiga ja -viisiga
linde ning kirjeldab nende
välimust;
2) teab lindude käitumise
erinevusi eri aastaaegadel
(rändlinnud, poegade
toitmine jms);

Putukad

oskab nimetada tuttavaid
putukaid (lepatriinu,
sipelgas, mesilane);

teab putukate elupaiku:
mesilane ja mesilastaru;
sipelgas ja sipelgapesa jms;

oskab kirjeldada tuttavate
putukate välimust ja nende
elupaiku;

Taimed

1) eristab tuntumaid puuja aedvilju välimuse ja
nimetuse järgi;
2) oskab osutamise korral
nimetada tuttavaid lilli;

oskab nimetada ning
kirjeldada tuttavaid puid,
lilli, puu- ja köögivilju;

oskab nimetada ning
kirjeldada aias ja metsas
kasvavaid taimi (marjad:
mustikas, maasikas, pohl,
sõstar, tikker; puud:
õunapuu, pirnipuu, kirsipuu,
toomingas, pihlakas jm;

Öö ja päeva
vaheldumine
looduses

oskab küsimise korral
iseloomustada ööd (pime)
ja päeva (valge);

eristab ning nimetab päeva ja
ööd (päeva ja öö
vaheldumise
iseloomustamine ning
seostamine taimede ja
loomade tegevusega);

kirjeldab oma sõnadega
loodust ja inimesi
erinevates tsüklites; ööpäev,
nädal, aastaring;

Aastaajad ja
nende
vaheldumine
looduses,
loomade
inimeste
tegevused

oskab nimetada talve ja
oskab nimetada kõiki
suve iseloomulikke nähtusi aastaaegu ja neid
(talvel sajab lund, on
iseloomustada;
külm; suvel saab ujuda, on
soe);

oskab nimetada erinevaid
Ilmastik,
ilmastikunähtus ilmastikunähtusai (sajab
lund, vihma, paistab
ed
päike);
Inimese mõju
loodusele,
loodushoid,
säästev areng

1) mõistab, et lilli
nopitakse vaasi panekuks;
2) teab, et prügi visatakse
selleks ettenähtud kohta;

1) seostab muutusi looduses
aastaaegade vaheldumisega
ning oskab neid kirjeldada;
2) oskab nimetada inimeste
iseloomulikke tegevusi
olenevalt aastaaegadest;

1) nimetab ilmastikunähtusi
ja kirjeldab neid;
2) teab õhu vajalikkust ja
kasutamist;

selgitab ilmastikunähtuste
seost aastaaegadega;

1) mõistab, et joogivett on
vaja kokku hoida
(hambapesu, nõudepesu
jms);
2) mõistab, et elektrit tuleb

1) suhtub ümbritsevasse
hoolivalt ning käitub seda
säästvalt;
2) kirjeldab, millised on
inimtegevuse positiivsed ja

kokku hoida (kustutab tuled);
3) teab, et inimene saab
talvel loomi aidata;
4) mõistab, et on vaja
istutada puid ja muid taimi;
5) oskab hoida enda ümber
puhtust looduses, kodu
ümbruses jm;

negatiivsed mõjud tema
koduümbruse loodusele;
3) teab, kuidas loomi talvel
aidata ja oskab seda teha;
4) teab, kuidas viga saanud
või inimese hüljatud looma
aidata;
5) teab prügi sortimise
vajalikkust ning oskab
sortida lihtsamat prügi
(pudelid, paber jms);
6) soovib osaleda looduse
korrastamises;

Meedia ja
tehnoloogia

1) nimetab IKT-vahendeid
(televiisor, raadio, telefon,
arvuti, fotoaparaat) ja teab
nende otstarvet;
2) tutvub robotiga BeeBot
ja tunneb rõõmu robotiga
tegutsemisest;

1)tunneb digivahendeid
/tahvelarvuti,
filmikaamera, DVD
mängija, diktofon,
ajakirjandus jt) ja teab
milleks neid kasutatakse
(väljendatakse arvamust,
saadakse infot, veenab
ostma konkreetset toodet,
lõbustab).
2) mõistab, et
meediasõnum (pilt, heli)
on kellegi poolt loodud
ning erinevad inimesed
tõlgendavad sõnumit
erinevalt.
3)programmeerib koos
täiskasvanuga robotite
BeeBot, Ozobot, Bluebot
liikumise teekonna.

1) teab, kuidas
digivahendite abil leida
vajalikku teavet, luua
sõnumit ja seda edastada;
2) püüab meediasõnumit
kriitiliselt lugeda,
hinnata, mõista;
3) oskab digikeskkonnas
viisakalt ja ohutult
käituda/suhelda (ei jaga
endast infot, digivahendi
turvalisus,
küberkiusamine);
4) mõistab digivahendite
mõju enda
emotsioonidele ja
tervisele;
5) tegutseb robotitega
Bee-Bot, Ozobot,
Bluebot, Dash ja Dot,
Makey-Makey nii
täiskasvanu juhendamisel
kui ka iseseisvalt.

Valguse,
temperatuuri,
vee, õhu ja
toitainete
tähtsus
taimedele ja
loomadele

teab, et taimed ja loomad
vajavad kasvamiseks vett
ja toitu;

1) teab, et taimed ja loomad
vajavad kasvamiseks vett,
valgust ja õhku;
2) oskab kirjeldada erineva
temperatuuri mõju taimedele,
loomadele ja inimesele;

selgitab valguse,
temperatuuri, vee, toitainete
ning õhu tähtsust taimedele,
loomadele ja inimestele;

Valgusfoor ja
tänava
ületamine

1) teab valgusfoori ja
tulede tähendust;
2) teab mõisteid sõidutee
ja kõnnitee;

1) teab valgusfoori tulede
süttimise järjekorda ning
nende tähendust;
2) teab, kuidas sõiduteed
ületada;
3) oskab ületada tänavat

1) oskab kirjeldada oma
teekonda kodust lasteaeda;
2) teab, kuidas ületada
ristmikku;
3) teab liiklemise erinevusi
linnas ja maal;

jalgrattaga (jalgratas käe
kõrval);

4) oskab kasutada
hädaabinumbrit 112;

Liiklusmärgid

teab liiklusmärkide
tähtsust (aitavad ohutult
liigelda);

teab lihtsamate
liiklusmärkide tähendusi;

1) teab, kuidas käituda
ühissõidukist väljudes;
2) teab rulluiskude ja rulaga
sõitmise nõudeid (kiiver,
põlve- küünarnukikaitsmed,
ohutud paigad);

Sõidukid

1) teab liiklusvahendeid ja
eriotstarbelisi sõidukeid;
2) teab jalgrattaga sõitmise
nõudeid (kiiver);

1) teab liiklusvahendite
erinevusi ning eriotstarbeliste
sõidukite ülesandeid ja
tähtsust;
2) oskab ühissõidukis käituda
(sõidupilet);

1) teab liiklusvahendite
erinevusi ning
eriotstarbeliste sõidukite
ülesandeid ja tähtsust;
2) oskab ühissõidukis
käituda (sõidupilet);

Teab helkuri kasutamise
Helkur,
turvatool ja -vöö vajalikkust.

1) teab turvavöö ja turvatooli teab, kuhu kinnitada
vajalikkust sõidukis;
helkurribad.
2) oskab kirjeldada liiklemise
ohtusid erinevates
ilmastikuoludes;
oskab selgitada, kus ja kuidas
helkurit kanda.

3.2. Valdkond Keel ja kõne
Eesmärgid valdkonnas Keel ja kõne on, et laps:
o tuleb toime igapäevases suhtlemises;
o kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist
lauseehitust;
o tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise
ja kirjutamise esmased oskused.
Sisu:
o keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;
o suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;
o lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.
Põhimõtted:
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
o lähtume põhimõttest, et kõnearendus on lapse kõne ja suhtlemise sihipärane
arendamine, kus last õpetatakse eelkõige keelevahendeid (uusi sõnu, sõnavorme ja
lausemalle) kasutama suhtlemisel, teadmiste omandamisel, oma tegevuse
kavandamisel;
o peame oluliseks, et lapse kõne arengut toetatakse kõikides tegevustes (mängimine,
käelised tegevused, liikumis- ja muusikategevused ning igapäevatoimingud);
lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab
ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos
täiskasvanuga;
o suuname lapsi ettelugemise, dramatiseerimise, ümberjutustamise, joonistamise,
oma raamatute koostamise jm tegevuse kaudu kirjandust mõistma ja hindama;
ettelugemiseks valitakse žanriliselt mitmekesiseid raamatuid, et toetada
lugemishuvi, lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemist;
o õpetame lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi (häälikupikkuse eristamine,
sõnade häälimine jmt) mänguliselt ja igapäevategevustega seostatult;
o mitmekesistame kirjutamise harjutusi, kasutades erinevaid vahendeid, värvusi jmt.
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti:
2 aastased

3 aastased

4 aastased

SUHTLEMINE

SUHTLEMINE

SUHTLEMINE

1)Suhtleb täiskasvanuga
esemetega tegutsemise ajal.

l) Osaleb dialoogis, esitab
küsimusi, väljendab oma soove
ja vajadusi, vastab vajaduse
korral rohkem kui ühe
lausungiga.

1)Algatab ise aktiivselt
suhtlust.

2)Kasutab erinevat

3)Küsib täiskasvanult palju

2)Eelistab suhtluspartnerina
peamiselt tuttavat
täiskasvanut
3)Kasutab suheldes

2)Suhtleb meelsasti ja
aktiivselt eakaaslastega
koostegevuses.

mitteverbaalseid vahendeid
(osutamist) koos üksikute
sõnadega.
4)Vastab täiskasvanu
küsimustele ja korraldustele
tuttavas situatsioonis mingi
tegevuse, häälitsuse või 12sõnalise lausega

intonatsiooni ja hääletugevust
sõltuvalt suhtluseesmärgist
(teatamine, küsimine, palve
jm).
3)Kommenteerib enda ja/või
kaaslase tegevust 1-2
lausungiga.
4)Mõistab teksti, mis on seotud
tema kogemuse ja tegevusega.
5)Loeb peast või kordab järele
1-2 realist luuletust

GRAMMATIKA
1)Kasutab
tuttavas
situatsioonis ja tegevuses
grammatiliselt vormistamata
1-2 sõnalisi lauseid (nt Miku
õue p.o Mikk tahab õue
minna).
2)Kasutab üksikuid käändeja pöördevorme juhuslikult
mõne sõna puhul (nt ainsuse
omastav, osastav, tegusõna
3.pööre).

GRAMMATIKA

küsimusi teda ümbritsevate
asjade kohta.
4)Kommenteerib enda ja
kaaslase tegevust (räägib,
mida tehti) 2-3 lausungiga.
5)Räägib 2-3 lausungiga
mõnest hiljuti kogetud
emotsionaalsest kogemusest.
6)Jutustab pildiseeria järgi,
öeldes iga pildi kohta ühe
lausungi.

GRAMMATIKA

1)Mõistab ning kasutab tuttavas 1)Kasutab kõnes eri tüüpi
tegevuses ja situatsioonis 3-5 lihtlauseid, sh koondlauseid.
sõnalisi lihtlauseid.
2)Kasutab kõnes lihtsamaid
2)Kasutab
kõnes
õigesti suhteid
väljendavaid
enamikku käändevorme.
rindlauseid (sidesõnad ja,
aga).
3)Kasutab
kõnes
õigesti
tegusõna käskivat kõneviisi 3)Kasutab kõnes õigesti
(joonista!).
tegusõna lihtmineviku vorme
(nt sõitis, laulsid).
4)Kasutab õigesti tegusõna
kindla kõneviisi olevikuvorme
(sõidab, laulavad).

3)Kasutab sõnu enamasti
ühes,
üksikuid
sõnu 5) Kasutab kõnes õigesti
tegusõna
maja
dajuhuslikult 2-3 vormis.
tegevusnime
(hakkame
4)Väljendab kõnes mõnda
mängima; ei taha mängida).
järgmistest suhetest: eitus (ei
taha),
kuuluvus
(tädi
lusikas), asukoht (emme
siia), omadus (auto katki),
subjekti-objekti suhe (issi
anna pall).

SÕNAVARA
1)Kasutab oma
kogemustega seostuvaid
konkreetse tähendusega
sõnu (u.50) tuttavas
situatsioonis.
2)Kasutab nimi- ja tegusõnu
(nt näu p.o kiisu, anna, opa
p.o võta sülle),ase- ja
määrsõnu (nt siia, seal, nii).
3)Mõistab sõnu (rohkem
kui 50) ühes kindlas
tähenduses tuttavas
olukorras

SÕNAVARA

SÕNAVARA

1)Kasutab
nimisõnu,
mis 1)Mõistab ja kasutab kõnes
väljendavad tajutavaid objekte, nii üld- kui ka liiginimetusi (nt
nähtusi.
kuusk, kask – puud; tuvi,
kajakas – linnud).
2)Kasutab tegusõnu, mis
väljendavad tegevusi, millega
2)Kasutab kõnes objektide
ta on ise kokku puutunud.
osade/detailide
nimetusi
(käpad, saba, rool).
3)Kasutab kõnes värvust,
suurust jt hästi tajutavaid
3)Kasutab kõnes mõningaid
tunnuseid tähistavaid
liitsõnu (tuttmüts, kelgumägi).
omadussõnu.
4)Kasutab kõnes mõningaid
üldnimetusi (nt lapsed, riided).
5)Kasutab tagasõnu

(all,peal,sees,ees,taga)
ruumisuhete tähistamiseks.

HÄÄLDAMINE
1)Hääldab õigesti mõnda
üksikut lühikest sõna.
2)Hääldab sõnades õigesti
häälduslikult lihtsamaid
häälikuid, nt
a,e,i,o,u,p,m,t,l.

KIRJALIK KÕNE
1)Vaatab koos
täiskasvanuga
pildiraamatuid, täiendab
täiskasvanu juttu
osutamisega pildile või
üksiku sõna ütlemisega
pildi kohta.

HÄÄLDAMINE
1)Kasutab oma kõnes tuttavaid
1-2 silbilisi sõnu õiges vältes ja
silbistruktuuris.
2)Hääldab õigesti enamikku
häälikuid (erandis võivad olla
r,s,k,õ,ü).

KIRJALIK KÕNE
1)Vaatab üksi ja koos
täiskasvanuga
pildiraamatuid: keerab lehte,
osutab pildile ning
kommenteerib pilte.
2)Kuulab sisult ja keelelt
jõukohaseid etteloetud
tekste.
3)Eristab kuulmise järgi
tuttavaid häälikuliselt
sarnaseid sõnu üksteisest (nt
tass-kass, pall-sall, tubatuppa), osutades pildile või
objektile.

HÄÄLDAMINE
1)Kasutab oma kõnes
tuttavaid 2-3 silbilisi sõnu
õiges vältes ja
silbistruktuuris.
2)Hääldab sõnadest õigesti
lihtsamatest häälikutest
koosnevaid
konsonantühendeid (nt -nt,lt,-mp jne).

KIRJALIK KÕNE
1)Tunneb täiskasvanu
häälimise või rõhutatud
hääldamise järgi kuulmise
teel ära hääliku häälikute
reas.
2)Tunneb ära ja nimetab
üksikuid tähti.
3)Matkib lugemist ja
kirjutamist, kritseldades
kriidi või pliiatsiga.

5 aastased

6 aastased

7 aastased

SUHTLEMINE

SUHTLEMINE

SUHTLEMINE

1)Algatab ja jätkab
täiskasvanuga dialoogi ka
väljaspool
tegevussituatsiooni, nt
vahetab vesteldes muljeid
oma kogemuste põhjal, esitab
tunnetusliku sisuga küsimusi
(nt Miks ta nii tegi?, Kuidas
teha?).
2)Kasutab rollimängus
erinevat intonatsiooni ja

1)Räägib iseendast ja esitab
küsimusi täiskasvanu kohta
(nt Kus ja kellega ta elab?
Kas tal on lapsi?).

1)Kasutab dialoogis erinevaid
suhtlusstrateegiaid (nt
veenmine, ähvardamine)
sõltuvalt suhtluseesmärgist.

2)Kasutab ja mõistab
suhtlemisel nalja, narritamist.

2)Valib intonatsiooni ja sõnu
olenevalt kaassuhtlejast (laps,
täiskasvanu) ja/või
suhtlusolukorrast (kodu,
võõras koht).

3)Püsib teemas, vajaduse
korral läheb kaasa teiste
algatatud teemamuutustega.
4)Annab edasi kuuldud teksti

3)Mõistab kaudseid ütlusi (nt
Ruumis on aken lahti. Otsene

hääletugevust.
3)Kasutab õigesti mõningaid
viisakusväljendeid.
4)Kirjeldab täiskasvanu abiga
olupilti ja annab edasi
pildiseerial kujutatud
sündmust.
5)Annab kuuldud teksti sisu
edasi täiskasvanu suunavate
küsimuste abil, väljendades
end peamiselt üksikute,
sidumata lausungitega.
6)Jutustab nähtust, tehtust ja
möödunud sündmustest 3-5
lausungiga (nt mida ta tegi
kodus pühapäeval).

sündmuste järgnevust (nt
muinasjutt), põhjusi ning
tegelaste käitumist
täiskasvanu suunavate
küsimuste/korralduste abil.
5)Jutustab pildi või kogemuse
põhjal seotud lausungitega .

4)Jutustab olu-ja
tegevuspiltide järgi, kirjeldab
tuttavaid esemeid ja nähtusi,
andes edasi põhisisu ning
olulised detailid.

6)Jutustades seob lausungeid
peamiselt sõnadega ja siis,
siis, ja.

5)Tuletab mõttelüngaga
tekstis iseseisvalt puuduva
info.

7)Suunab kõnega kaaslaste
tegevust ja annab sellele
hinnanguid

6)Räägib sellest, mida
hakkab tegema (plaanib
välikõnes tuttavaid tegevusi).
7)Laiendab jutustades
täiskasvanu suunamisel teksti
(tuletab eelnevat ja järgnevat
tegevust, sündmust).

7)Loeb peast kuni 4 realisi
liisusalme/luuletusi.

8)Jutustamise ajal parandab
ja täpsustab oma teksti.

8)Mõistab teksti, mis pole
otseselt seotud tema
kogemusega.

GRAMMATIKA
1)Kasutab kõnes
lihtsamaid põimlauseid
2)Kasutab kõnes nud- ja
tud-kesksõnu (nt söödudsöönud).
3)Kasutab kõnes
omadussõna
võrdlusastmeid (suursuurem-kõige suurem).
4)Kasutab tingivat
kõneviisi (mängisin,
mängiksin).
5)Ühildab sõnu arvus
(karud söövad) ja käändes
(ilusale lillele; punase_
palliga).
6)Kasutab kõnes õigesti
enamikku nimisõna
käändevorme mitmuses
(ilusatel lilledel).

ütlus: Pane aken kinni!
Kaudne ütlus Mul on jahe!).

GRAMMATIKA
1)Kasutab kõnes õigesti
saava ja rajava käände
vorme (saab lauljaks,
jookseb kivini).
2)Märkab grammatikavigu
täiskasvanu kõnes (nt lugeb
p.o loeb; mõmmi maga p.o
mõmmi magab; lillena p.o
lilleline; seen kasvab all
kuuse p.o seen kasvab
kuuse all) ning osutab
neile.
3)Kasutab kõnes enamasti
õigesti umbisikulist
tegumoodi (loetakse, pesti).

GRAMMATIKA
1)Kasutab kõnes kõiki
käändevorme ainsuses ja
mitmuses, sh harva
esinevaid (nt olev kääne:
arstina).
2)Kasutab kõnes
käändevorme harva
esinevates funktsioonides
(nt kohakäänded ajasuhete
väljendamiseks: hommikust
õhtuni).
3)Kasutab kõnes õigesti
osastava ja sisseütleva
käände erinevaid
lõpuvariante (nt palju
linde, konni, autosid).
4)Kasutab kõnes enamasti
õigesti laadivahelduslikke
sõnu (poeb-pugema; sigasead).
5)Kasutab õigesti
põimlauseid, mis
väljendavad põhjust (…,
sest…), tingimust

(kui…,siis), eesmärki
(…,et…).
SÕNAVARA

SÕNAVARA

1)Kasutab kõnes
mõningaid vastandsõnu (nt
lühike-pikk, must-puhas).

1)Kasutab kõnes õigesti
ega väljendavaid määrsõnu
eile, täna, homme.

SÕNAVARA

1)Selgitab kuuldud
kujundlike väljendite (tuul
ulub, kevad koputab
2)Kasutab kõnes
2)Kasutab kõnes mõningaid aknale) tähendust oma
mõningaid
samatähenduslikke sõnu (nt sõnadega ja/või toob enda
kogemustega seotud
iseloomuomadusi ja
jookseb, lippab, sibab).
näiteid.
hinnangut väljendavaid
3)Mõistab samatüveliste
omadussõnu (nt arg, kaval, sõnade tähenduste erinevusi 2)Kasutab kõnes
igav).
mõningaid abstraktse (s.o
(joonistaja, joonistus,
mittekogetava vastega
3) Kasutab kõnes aega
jooneline).
tähendusega sõnu (nt
väljendavaid nimisõnu
4)Kasutab õigesti sihilisi ja tunded, vaimset tegevust
hommik, päev, õhtu, öö.
sihituid tegusõnu (nt
tähistavaid sõnu mõtlen,
4)Moodustab vajaduse
veereb-veeretab; sõidabarvan, julge, lahke).
korral sõnu uudsete või
sõidutab).
3)Kasutab kõnes inimesi ja
võõraste objektide,
5)Nimetab ühe õpitud
inimese tegevust
nähtuste või tegevuste
kategooria piires vähemalt
tähistamiseks (nt tikkudest 2 sõna (nt lilled: tulp, roos) iseloomustavaid sõnu.
maja-tikumaja; nuga õuna
4)Liidab ja lahutab
koorimiseks-õunanuga).
analoogia alusel tuttavas
kontekstis keelenormi
järgides sõnu.
5)Kasutab õigesti aja- ja
ruumisuhteid väljendavaid
sõnu (nt vahel, kohal,
otsas, varem, hiljem, enne,
pärast).
6)Mõistab abstraktseid
üldnimetusi õpitud
valdkondades (nt sõidukid,
elusolendid, tähtpäevad,
kehaosad).
HÄÄLDAMINE
1)Hääldab õigesti kõiki
emakeele häälikuid.
2)Hääldab õigesti 3-4
silbilisi tuttava
tähendusega sõnu.
3)Hääldab õigesti kõiki
häälikuühendeid 1-2
silbilistes tuttava
tähendusega sõnades.

HÄÄLDAMINE
1)Kordab järele ja hääldab
ise õigesti kõiki emakeele
häälikuid ja tuttava
tähendusega sõnu.

HÄÄLDAMINE
1)Kordab õigesti järele
tähenduselt võõraid sõnu.
2)Hääldab õigesti
võõrhäälikuid (f,š)
tuttavates sõnades (nt
fanta, šokolaad).

4)Hääldab õigesti sageli
kasutatavaid (nt banaan,
taburet, diivan).
KIRJALIK KÕNE
1)Tunneb kuulates
iseseisvalt ära hääliku
häälikute reas ja sõnades
(v.a häälikuühendites).
2)Kuulab ettelugemist,
olles seejuures aktiivne
(osutab piltidele, küsib,
parandab ettelugejat
tuttava teksti puhul).
3)Kirjutab õigesti üksikuid
sõnu trükitähtedega (nt
oma nime).

KIRJALIK KÕNE
1)Häälib täiskasvanu abiga
(järele korrates,
abivahendeid kasutades) 12 silbilisi sulghäälikuta ja
häälikuühendita sõnu.
2)Määrab hääliku asukoha
(alguses, lõpus, keskel)
häälikuühendita sõnas.
3)Kordab täiskasvanu
eeskujul eri vältes kahest
sõnast koosnevaid ridu (nt
koli-kolli (IIIv); koli-kolli
(IIv); koli-kooli (IIIv); kolikooli (IIv).
4)Loeb üksikuid sõnu
kindlas situatsioonis (nt
poe- ja tänavanimed,
sildid).

KIRJALIK KÕNE
1)Nimetab ja kirjutab
enamikku tähti.
2)Veerib 1-2 silbilisi sõnu
kokku, pikemaid sõnu loeb
aimamisi (järgneva
kontrollita) ja eksib sageli.
3)Häälin õigesti 1-2
silbilisi ka sulghäälikuid
sisaldavaid
häälikuühenditeta sõnu.
4)Kirjutades märgib õigesti
1-2 silbiliste
häälikuühenditeta sõnade
häälikustruktuuri (nt lähen
koli).
5)Eristab häälikuühenditeta
sõnas kuulmise järgi
teistest pikemat häälikut.
6)Jagab kuuldud lause
sõnadeks, kasutades
sõnade arvu märkimiseks
abivahendeid.
7)Muudab täiskasvanu
eeskujul sõna
vältestruktuuri (nt kollkool; linna (IIIv) – lina;
tibu-tippu).
8)Tunneb ära luuletuse ja
muinasjutu kui
kirjandusžanri.

3.3. Valdkond Matemaatika
Eesmärgid valdkonnas Matemaatika on, et laps:
o rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;
o järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
o tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;
o mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;

o mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
o tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
o näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.
Sisu:
o hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;
o suurused ja mõõtmine;
o geomeetrilised kujundid.
Põhimõtted:
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
o suuname last nähtuste ja esemete maailma korrastama, kujundama, selles
orienteeruma, mille tulemusel laps avastab esemete vahelisi seoseid, leiab esemete
erinevusi ja sarnasusi, oskab esemeid järjestada, rühmitada, loendada;
o harjutame last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteeruma
ajas ja kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks;
o seostame mäng, vaatlused vestlused ja igapäevatoimingud matemaatikaga,
suunates sealjuures last kasutama erinevaid aistinguid: kuulmis-, nägemis-,
haistmis- ning kompimisaistingut;
o suuname last ümbritsevat keskkonda matemaatiliselt kirjeldama (arvud,
mõõtühikud, kujundite nimetused jm);
o toetame üldistuseni jõudmist ja mõistete kujundamist - erinevates objektides
sarnaste ning erinevate tunnuste ja omaduste vaatlemise, võrdlemise, kirjeldamise
ja sõnastamise kaudu.
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti:
Sõime rühm
rühm

Noorem

rühm

Keskmine rühm

Vanem

Kuni 3 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

3-4 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

4-5 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

5-6 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

6-7 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

HULGAD,
LOENDAMINE,
ARVUD JA
ARVUTAMINE

HULGAD,
LOENDAMINE,
ARVUD JA
ARVUTAMINE

HULGAD,
LOENDAMINE,
ARVUD JA
ARVUTAMINE

HULGAD,
LOENDAMINE,
ARVUD JA
ARVUTAMINE

HULGAD,
LOENDAMINE,
ARVUD JA
ARVUTAMINE

1) rühmitab esemeid
ühe sarnase tunnuse
(värvus, kuju,
suurus vms) järgi
hulkadeks;
2) leiab erinevate
esemete hulgast
palju ja üks;
3) loendab asju

1) otsustab, kas
nimetatud ese
kuulub (ei kuulu)
moodustatud hulka;
2) paaride
moodustamisega
(üks ühesesse
vastavusse
seadmisega) saab

1) rühmitab
esemeid, olendeid
kahe erineva
tunnuse alusel
(rühma lapsed on
poisid ja tüdrukud);
2) võrdleb esemete
hulki paaridesse
seades ning

1) loendab 12 piires,
teab arvude rida 12ni, oskab nimetada
antud arvule
eelnevat/järgnevat
arvu;
2) tunneb
numbrimärke,
võrdleb arve on

1) Mõtestab arvude
rida 12-ni.
2)Liidab ja lahutab
5 piires ning tunneb
ja kasutab vastavaid
sümboleid (+;-;=).
3)Oskab koostada
matemaatilisi
jutukesi kahe

kolme piires ning
vastab küsimusele
mitu on?;

SUURUSED JA
MÕÕTMINE

teada, et esemeid on
võrreldavates
hulkades sama
palju, ühepalju ehk
võrdselt;
3) loendab 5 piires
ja tunneb arvude
rida 5-ni;
SUURUSED JA
MÕÕTMINE

otsustab, mida on
rohkem kui, vähem
kui;
3) tutvub arvudega
10-ni;

SUURUSED JA
MÕÕTMINE

suurem kui, on
väiksem kui;
3) paneb kokku
kahe hulga esemed
ja liidab, võtab
ühest hulgast
esemeid ära ja
lahutab;
SUURUSED JA
MÕÕTMINE

etteantud hulga
järgi.

SUURUSED JA
MÕÕTMINE

1) näeb ja leiab
1) võrdleb
esemetes erinevusi (järjestab) kahte
(suur-väike);
eset: suuruse
(suurem-väiksem)
pikkuse (pikemlühem), laiuse
(laiem-kitsam) järgi
ning kasutab
mõisteid;

1) järjestab esemeid
kõrguse järgi
(kõrgem-madalam);
2)Järjestab3 eset
suuruse, pikkuse,
laiuse ja kõrguse
järgi.

1) järjestab kuni 5
eset suurustunnuse
järgi, 2)leiab
vaadeldavatest
objektidest silma
järgi suuremaväiksema-sama
suure ning
kontrollib objekte
kõrvutades.
3)Hindab kaugust
silma järgi.
4)Mõõdab pikkust,
laiust ja kõrgust
kokkulepitud
mõõtevahendiga.
5)Järjestab raskuse
ja paksuse järgi.

1)Teab igapäevaelus
kasutatavaid
pikkusmõõte cm, m
ja km; massimõõtu
kg ning mahumõõtu
liiter; rahaühikuid
kroon ja sent ning
kasutab neid
mängutegevustes.
2)Mõõdab pikkust,
raskust ja vedelikku
kokkulepitud
mõõtevahenditega.

GEOMEETRILISED
KUJUNDID

GEOMEETRILISED
KUJUNDID

GEOMEETRILISED
KUJUNDID

GEOMEETRILISED
KUJUNDID

GEOMEETRILISED
KUJUNDID

1) Leiab
samasuguse kujundi
peale-, kõrvuti- või
sisseasetamise teel;
2) kompimiseveeretamisega
eristab ümmargusi
ja kandilisi esemeid,
sh ringi, ruutu;

1) eristab
kolmnurka ja
nelinurka ning leiab
kujunditega
sarnaseid esemeid
rühmatoast, õuest
ja tänavalt;

1) näeb ja oskab
kirjeldada ruudu
ning ristküliku
sarnasusi ja
erinevusi ning leida
sarnaseid kujundeid
ümbritsevast;

1) koostab mustreid,
laob pilte
kujunditest;
2) rühmitab
kujundeid vormi,
suuruse, värvuse vm
järgi;

1)Eristab ruumilisi
kujundeid
(kuup,
kera,
risttahukas,
püramiid)
tasapunnalistest
kujunditest
(ruut,
ring, ristkülik ja
kolmnurk).

ORIENTEERUMINE ORIENTEERUMINE ORIENTEERUMINE ORIENTEERUMINE ORIENTEERUMINE
AJAS
AJAS
AJAS
AJAS
AJAS

1) Vestleb ööle ja
päevale
iseloomulikust ning
matkib tegevusi
mängus.

1) Eristab hommikut
ja õhtut (kirjeldab
tegevusi).
2)Leiab
aastaaegadele
iseloomulikke
tunnuseid (piltidel,
vestlustes vm).

1)Tteab ööpäeva osi
hommik-õhtu-päevöö, kirjeldab
tegevusi ja
sündmusi eile-tänahomme;

1) kirjeldab tegevusi
erinevatel
nädalapäevadel ja
teab nädalapäevade
järjestikkuseid
nimetusi;
2) eritab mõisteid
kiiresti-aeglaselt,
varsti, hiljem, kohe;

1) Nimetab
nädalapäevi, kuid,
aastaaegu, teab oma
sünnikuud ja –
päeva.
2) Oskab öelda
kellaaega
täistundides ning
koostab päevakava.
3)Kasutab kõnes

õigesti sõnu enne,
praegu, hiljemvarem, nooremvanem.
ORIENTEERUMINE ORIENTEERUMINE ORIENTEERUMINE ORIENTEERUMINE ORIENTEERUMINE
RUUMIS
RUUMIS
RUUMIS
RUUMIS
RUUMIS

1)Oorienteerub oma
kehal ja näitab, mis
asub ülal-all,
kõrval, ees-taga.

1) Määrab teiste
laste ja esemete
asukohta enda
suhtes: ülal-all, eestaga (minu ees,
minu taga jne.).

1) Määrab enda
asukohta teiste laste
ja asjade suhtes
(seisan tema taga,
olen tahvli ees),
2)Määrab vasakut ja
paremat poolt.

1) Määrab eseme
asukohta teise
eseme suhtes: allpeal, kohal, keskel,
äärel, vasakulparemal;
2) Orienteerub
ruumis (õues)
juhendite järgi.

1)Orienteerub
tasapinnal (paberil).

3.4. Valdkond Kunst
Eesmärgid valdkonnas Kunst on, et laps:
o tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
o kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
o vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat maailma ja tarbeesemeid;
o kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
o kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;
o vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.
Sisu:
o kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
o kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine;
o tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine;
o kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist.
Põhimõtted:
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
o anname lapsele võimaluse saada elamusi, tunda rõõmu ja rahuolu ning tal on
võimalus väljendada oma maailmanägemust;
o suuname last vaatlema ning voolides, joonistades, maalides ja meisterdades kasutab
laps vaatlusel tehtud tähelepanekuid;
o kasutame teemasse sisseelamiseks, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist jne;
o arvestame, et lapse jaoks on oluline loomiseks ja lahenduste leidmiseks teha
katsetusi ning avastusi, otsida ja saada vastuseid tekkinud küsimustele, omandatud
oskusi rakendada ja loovalt kombineerida;

o julgustame last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö
mitmekesistamiseks ning ergutame lapse kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et
säiliks lapse isikupärane eneseväljendus;
o viime kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutame kunstitegevust teiste
valdkondade õppe- ja kasvatustegevuste osana, joonistame nii paberile, kivile,
puidule, liivale või kombineerime erinevaid materjale;
o suuname last tehtut analüüsima, selgitame, miks ta kujutas esemeid, nähtusi just
sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga rahule jäi.
Kaaslaste töödesse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsime
nii laste töid kui ka kunstiteoseid ning põhjendame oma hinnangut.

Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti:
Sõime rühm
rühm

Noorem

rühm

Keskmine rühm

Vanem

Kuni 3 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

3-4 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

4-5 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

5-6 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

6-7 aastase lapse arengu
eeldatavad tulemused

KUJUTAMINE JA
VÄLJENDAMINE

KUJUTAMINE JA
VÄLJENDAMINE

KUJUTAMINE JA
VÄLJENDAMINE

KUJUTAMINE JA
VÄLJENDAMINE

KUJUTAMINE JA
VÄLJENDAMINE

1)Tunneb rõõmu
kunstitegevuses
osalemisest.
2)Leiab kritselduste
hulgast nime(tuse)
andmist või loo
jutustamist
väärivaid kujundeid.
3)Leiab
ümbritsevast
juhendamise toel
sinise, kollase ja
punase värvi.

1)Tunneb rõõmu
kunstitegevuses
osalemisest.
2)Leiab kritselduste
hulgast nime(tuse)
andmist või loo
jutustamist
väärivaid kujundeid.
3)Leiab
ümbritsevast
juhendamise toel
sinise, kollase ja
punase värvi.

1)Kujutab natuurist
inspireeritud asju,
objekte jne
isikupäraste
sümbolitega.
2)Kasutab
emotsioonide,
nähtuste, esemete
jne kujutamiseks
värvitoone oma
seostest ja tunnetest
lähtuvalt.

1)Jutustab oma
piltides nii
tuttavatest asjadest
ja kogetud
sündmustest kui ka
oma fantaasiatest.
2)Valib mõtte
teostamiseks
sobivaimana
tunduvad vahendid.
3)Võrdleb
heledamaid ja
tumedamaid
värvitoone ning
tunneb sinist, kolast,
punast, rohelist,
valget, musta,
pruuni ja roosat.

1)Kasutab loovalt
geomeetrilisi
kujundeid ja nende
kombinatsioone
keerukamate
objektide
ülesehitamiseks.
2)Püsib töös valitud
teemas seda
isikupäraselt
tõlgendades.
3)Jutustab
temaatilistes töödes
tegelaste tegevusest,
omavahelistest
suhetest ning
tegevusajast ja –
kohast.
4)Rõhutab kõige
tähtsamat oma töös
värvi, suuruse või
asukoha valikuga.
5)Tunneb
ümbritsevas esinevaid
värve ja nimetab
erinevaid värvitoone
(hallikas ,taevasinine
jne).

KUJUNDAMINE

KUJUNDAMINE

KUJUNDAMINE

KUJUNDAMINE

KUJUNDAMINE

Kaunistab
(täppidega,
joontega) ruumilisi
ja tasapinnalisi
esemeid (nt
lillepotti, palli, kivi
jne).

Kaunistab
(täppidega,
joontega) ruumilisi
ja tasapinnalisi
esemeid (nt
lillepotti, palli, kivi
jne).

1)Koostab
elementidest lihtsa
kordumisskeemiga
mustririba eseme
äärise
kaunistamiseks.
2)Kujundab
õpetajaga koos
tähtpäevakaardi
sobivate
motiividega.
3)Valib
kaunistusmotiivi ja

1)Koostab
elementidest lihtsa
kordumisskeemiga
mustririba eseme
äärise
kaunistamiseks.
2)Kujundab
õpetajaga koos
tähtpäevakaardi
sobivate
motiividega.
3)Valib
kaunistusmotiivi ja

1)Märkab mustri
rütmi ja suudab seda
jätkata.
2)Kujundab
kaunistusmotiivi või
mustri, arvestades
esemega.
3)Selgitab
omavalmistatud
esemete otstarvet ja
nimetab esemele
sobiva koha.
4)Aitab kujundada

kannab šablooni või kannab šablooni või tähtpäevaga seotud
templi abil selle
templi abil selle
peolauda, ruumi.
valitud kohale.
valitud kohale.
VOOLIMINE

VOOLIMINE

VOOLIMINE

VOOLIMINE

VOOLIMINE

1) voolib ümar- ja
piklikke vorme koos
õpetajaga (palle,
komme, ussikesi
jne);
2) tükeldab ja liidab
voolimismaterjali
teadvustamata,
luues kujundeid ja
andes neile
nimetuse;
3) ühendab
omavahel ümar- ja
piklikke vorme;
4) vajutab sõrmede
või pihkude vahel
kujundeid kettaks,
tehes neist pilte,
linikuid jms.
5) vajutab sõrmega
kujunditele auke,
triipe jne;

1) rullib ja veeretab
voolimismaterjali
iseseisvalt;
2) loob lihtsaid
esemeid tekkinud
vorme liites; õpib
savi pigistades
esemele
iseloomulikku kuju
andma;
3) loob spontaanselt
voolimismassist
fantaasiakujundeid,
surub vormi kokku,
alustab uut;
4) kasutab erinevat
voolimismassi;
5) kujundab
spontaanselt eseme
pinda;
6) püüab piklikku
vormi spiraaliks
keerata.

1) annab edasi
voolitava eseme
kuju neile omaste
tunnuste kaudu;
2) pigistab välja
suuremaid osi, teeb
voolimispulgaga
ühendatavate
vormide pinnad
karedaks, silub
ühenduskohti,
vajadusel niisutab
voolingut;
3) voolib
õõnesvorme,
õõnestades neid
sõrmedega, kui on
oluline kahe käe
koostöö ja eseme
pööramine
voolimise ajal;
4) kasutab
voolimispulka
esemete ja nähtuste
iseloomulike
tunnuste
esiletoomiseks ja
kaunistamiseks.

1) voolib loovalt,
kasutab fantaasiat;
2) arvestab
voolimisel
suurusevahekordi,
kehaosade asendeid
ja lihtsamaid
tegevusi;
3) kasutab
voolimispulka,
taignarulli, vorme
erinevate pindade
loomiseks; liidab
erinevaid vorme
jms;
4) valmistab koos
lastega
voolimissegusid.

1) teab kuidas
valmistada lihtsamaid
voolimissegusid;
2) pöörab tähelepanu
erinevate osade
ühendamisele,
niisutamisele,
silumisele;
3)rakendab õpitud
oskusi mitmekülgselt
ja iseseisvalt;

JOONISTAMINE

JOONISTAMINE

JOONISTAMINE

JOONISTAMINE

JOONISTAMINE

1) joonistab
ümarvorme ning
tõmbab erineva
suuna ja pikkusega
jooni;
2) ühendab
joonistustes
omavahel lihtsaid
kujundeid;
3) väljendab
ümbritsevat omal
moel (peajalgsed
inimesed)
4) hakkab tõmbama
kindla suunaga jooni
(varred
lilledele,
nöörid õhupallidele
jms);

1) ühendab nii
kandilisi kui
ümaraid kujundeid,
lisab joonistustele
enda jaoks olulisi ,
nähtustele
iseloomulikke
detaile;
2) lapsele on tähtis
töö sisu, teistele
arusaadav vorm
pole oluline;
3) hakkab
joonistama tegevust
paigalseisva
tegelasega või
näitab liikumist
elementaarsel moel.

1) joonistab
tuttavaid esemeid
ümbritsevast ning
loob pilte fantaasia
järgi, paneb paberile
kogu oma mõtte;
2) tutvub
joonistusvahendite
kasutamise
erinevate
võimalustega (kriidi
küljega jms);
3) tööd on sisukad
ja mitmekesised,
soovib oma tööst
rääkida.

1) jätkab süžeepiltide
loomist, kujutab
inimesi ja loomi
liikumises, muutes
jäsemete asendit;
2) teeb
joonistusvahendiga
heledamaidtumedamaid toone,
erineva laiusega jooni
ja täppe, hajutab tööd
sõrmedega jms;

1) kritseldab
hoogsalt, vahetab
eri värvi pliiatseid
ning tõmbab tööle
aina uusi jooni;
2) tõmbab kaarjaid
jooni, joonistab
ümarvormi;
3) annab
kritseldustele
nimetusi, räägib
meelsasti mida töö
kujutab, pildi
joonistab emaleisale;
4) harjub tööd
joonitamise ajal
kinni hoidma;

MAALIMINE

MAALIMINE

MAALIMINE

MAALIMINE

MAALIMINE

1) maalib soovitud
suurusega pinna,
kasutab töös
esemete ja nähtuste
iseloomulikke
värvusi;
2) meeldetuletusel
kasutab pintslit
erinevalt tõmmates
peenemaid ja
jämedamaid
horisontaal- ja
vertikaaljooni, teeb
kaunistamseks
pintslivajutusi ning
lisab nii ka detaile;
3) luues süžeelisi
töid võib laps
kasutada ainult
ühte-kahte värvi;
4) küsib vastavalt
meeleolule talle
vajalikke värve.

1) hakkab katsetama
värvide segamist
põhivärvidega
(punane, kollane,
sinine);
2) maalib töödele
tausta sobiva
tooniga või oma
soovist lähtudes;
3) katsetab
erinevaid
maalimistehnikaid;

1) segab iseseisvalt
tööks vajalikud
värvid;
helestab ja tumestab
toone;
2) annab edasi töö
iseloomu ja meeleolu
enda jaoks sobivates
toonides;
3) kasutab nähtustele
ja esemetele
iseloomulikke
värvusi; kaunistab
esemeid mitme
erineva suurusega
pintsliga;

1) kasutab värve
emotsionaalselt ja
huviga;
2)maalib
kattevärviga suurte
pintslite, sõrmede,
pesukäsnaga jne.
3) katab väikest,
piiratud pinda (lill,
müts jne).
4) teeb pintsli jm
vahendiga täppe,
triipe ning trükib
sõrme, käe ja
templiga jäljendeid

1) maalib enamasti
spontaanselt 2-3
värviga korraga
2)meelde
tuletamisel loputab
pintslit;
3) õpetaja abiga
teeb pintslivajutusi
pintsli külgedega;

MEISTERDAMINE

MEISTERDAMINE

MEISTERDAMINE

MEISTERDAMINE

MEISTERDAMINE

1) köidab liimimine
ja pinna liimiga
katmine;
2) hakkab kasutama
kääre,
lõigates
peenemast
ribast
tükikesi;
3) rebib paberiribast
tükikesi, kortsutab
pehmemat paberit;
4) liidab looduslikku
materjali
plastiliiniga (käbile
plastiliinist nina-siil
jms)

1) lõikab, rebib,
kortsutab, liimib
oskuslikumalt; teeb
paberisse
sisselõikeid;
2) kasutab ka juba
paksemat paberit
(värvilist, ajalehte).
3) liimib erinevaid
materjale (sulgi,
paelu, lõnga jms)
karpidele, puidule,
paberirullidele;
4) valib meelsasti
ise temale sobiva
materjali;

1) lõikab paberist
lihtsaid kujundeid,
täiendab joonistusi
paberist lõigatud
detailidega;
2) lõikab paberist
geomeetrilisi
kujundeid;
3) ühendab liimides
erineva suurusega
karpe, torusid jms
muud materjali,
koos õpetajaga võib
kasutada ka teipi;
4) teeb esimesi
samme
voltimistehnikas voldib paberi
pooleks, neljaks;

1) meisterdab
erinevatest
vahenditest sh ka
looduslikust
materjalist, liidab
materjale peamiselt
liimimise teel;
2) täiendab
meisterdusi
looduliku
materjaliga;
õpetajaga koos
kasutab teipi,
pehmet traati või
nööri;
3) teeb lihtsaid
lõnga, tekstiili ja
villatöid - punub,
põimib, sõlmib koos
õpetajaga;
4) teeb lihtsamaid
voltimisi,
korrektsete ja
täpsete voltimiste
jaoks on keeruline.

1) jätkab tööd
materjalide
ühendamise ja
töötlemisega, loob nii
teemakohaseid kui
fantaasial põhinevaid
töid;
2) saab hakkama
kollaaži tegemisega
kasutades erinevaid
materjale ja õpitud
töövõtteid;
3) kasutab erinevaid
jääkmaterjale;
4) tegutseb loovalt ja
iseseisvalt.

KUNSTI
VAATLEMINE,
VESTLUSED
KUNSTIST

KUNSTI
VAATLEMINE,
VESTLUSED
KUNSTIST

1)Vaatab pilte,
1)Vaatleb pilte,
raamatuillustratsioo näidistöid,
ne
raamatuillustratsioo
ne
2)Näitab teistele
oma tööd

KUNSTI
VAATLEMINE,
VESTLUSED
KUNSTIST

KUNSTI
VAATLEMINE,
VESTLUSED
KUNSTIST

KUNSTI
VAATLEMINE,
VESTLUSED
KUNSTIST

1) Vaatleb pilte,
näidistöid,
raamatuillustratsioo
ne ning vastab
küsimustele.
2)Näitab teistele
oma tööd kui
kunstiteost ja räägib
sellest.

1)Vaatleb omal
algatusel
raamatuillustratsioo
ne ja kunstitöid ning
esitab nende kohta
küsimusi ja avaldab
arvamust.
2)Jutustab
küsimuste toel,
mida ta on oma
töödes kujutanud
ning nimetab, mis
materjale ta on oma
töös kasutanud.
3)Suhtub
heasoovlikult
kaaslaste töödesse.

1)Märkab teoseid või
ümbruses leiduvaid
objekte vaadeldes
ning kirjeldades
detaile ja värve ning
tajub meeleolu.
2)Fantaseerib ja
jutustab teose juurde
ka loo: mis juhtus
enne, mis juhtub
enne, mis juhtub
pärast.
3)Kasutab
raamatuillustratsioone
, fotosid ja
kunstiteoseid (sh
skulptuure) oma töö
lähtealusena, luues
oma vaba ja
isikupärase variandi.

3.5. Valdkond Muusika
Eesmärgid valdkonnas Muusika on, et laps
o tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;
o suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;
o suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu
kaudu;
o suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.
Sisu:
o laulmine;
o Muusika kuulamine;
o muusikalis-rütmiline liikumine;
o pillimäng.
Põhimõtted:
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
o on esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus;
o kujundame ja arendame lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, samuti kultuurilis-

sotsiaalset aktiivsust ning väärtushinnanguid;
o arvestame lapse individuaalseid eeldusi ning toetume eduelamusele ja tunnustusele;
o kasutame muusikat lõimiva tegevusena ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse
valdkondades nagu Keel ja kõne, Kunst jne; muusika on igapäevaelu osa, nii argikui ka pidulike sündmuste puhul;
o seostame üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline
liikumine, mängud ja tantsud;
o muusikapalade (laulud, palad muusika kuulamiseks, tantsud ja mängud, pillilood)
valikul arvestame laste huvidega ning ea- ja jõukohasusega.
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti:
Sõime rühm
rühm

Noorem

rühm

Keskmine rühm

Vanem

Kuni 2-3 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

3-4 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

4-5 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

5-6 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

6-7 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

LAULMINE

LAULMINE

LAULMINE

LAULMINE

LAULMINE

1) Kuulab ja jälgib
õpetaja laulu.

1) Huvitub
laululisest
tegevusest, püüab
õpetajaga kaasa
laulda (üksikuid
silpe, sõnu, lõike).
2)Osaleb laulude
esitamises
(plaksutab võib
laulab kaasa).

1) Laulab rühmaga
samas tempos.
2) Teab peast
lihtsamaid õpitud
rahva- ja lastelaule.

1) Laulab
väljahingamisel
loomuliku häälega.
2)Esitab laule
rühmaga samas
tempos.
3)Laulab peast
õpitud rahva- ja
lastelaule.

1) Laulab ilmekalt,
lähtudes laulu ja
teksti karakterist.
2)Laulab ilmekalt
voolava ja pehme
häälega eakohaseid
rahva- ja lastelaule.
3)Esitab neid laule
nii rühmas kui ka
üksi.
4)Laulab peast
õpitud rahva- ja
lastelaule ning
esitab neid rühmas.

MUUSIKALISRÜTMILINE
LIIKUMINE

MUUSIKALISRÜTMILINE
LIIKUMINE

MUUSIKALISRÜTMILINE
LIIKUMINE

MUUSIKALISRÜTMILINE
LIIKUMINE

MUUSIKALISRÜTMILINE
LIIKUMINE

1) sooritab koos
õpetajaga lihtsaid
liikumisi vastavalt
laulu tekstile (nt
paigaltammumine,
keerutamine,
üksikult, koosjalu
hüplemine,
lehvitamine, käte
peitmine selja taha,
viibutamine
sõrmega,

1) Liigub koos
õpetajaga vastavalt
muusika
meeleolule,
arvestades pulssi ja
meetrumit (nt kõnd
ja jooks, päkkadel
kõnd, ühe ja
vaheldumisi kahe
jalaga koputamine,
keerutamine
paarilisega).

1) Väljendab
muusika meeleolu
liikumise kaudu (nt
plastilise
intoneerimise ehk
loova liikumisega).
2)Tantsib, kasutades
eakohaseid
tantsuelemente (nt
põlvetõstekõnd ja –
jooks, liikumine
hanereas ja ringis).

1) Muudab liikumist
muusikaosade ja
muusikaliste
väljendusvahendite
vaheldumise põhjal
(tempo, dünaamika.
Register),
arvestades pulssi ja
meetrumit (nt liigub
hanereas ja ringis
nii üksi kui ka
paaris).

1)Liigub ja tantsib
sünkroonis teistega,
kasutades näiteks
hüpaksammu ja
eesgaloppi.
2)Kõnnib, jookseb
ja reageerib
muusika tempo
muutustele
rütmiliselt täpselt
(nt muudab
liikumissuunda

kükitamine).

MUUSIKA
KUULAMINE
1) Tunneb rõõmu
kuulatavast laulust
või muusikapalast.

PILLIMÄNG

3)Osaleb
laulumängudes.

2)Esitab õpetaja
seatud tantse,
kasutades õpitud
tantsuelemente.

muusika dünaamika
ja tempo järgi).
3)Väljendab ennast
loovalt liikumise
kaudu, toetudes
õpitud
muusikalistele
väljendusvahenditel
e (tempo,
dünaamika, register,
muusika meeleolu),
nt kasutab külg- ja
eesgaloppi ning
hüpaksammu.
4)Sooritab
tantsuliigutusi
sünkroonselt,
väljendusrikkalt ja
õige kehahoiuga.

MUUSIKA
KUULAMINE

MUUSIKA
KUULAMINE

MUUSIKA
KUULAMINE

MUUSIKA
KUULAMINE

1) reageerib
emotsionaalselt
muusika iseloomule
(nt plaksutab,
kõigutab keha vms);

5) kuulab laulu ja
muusikapala
6) väljendab
emotsionaalselt
kuulatud muusikas
kontrastseid
meeleolusid
liigutuste ja
liikumisega;
7) tunneb kuulmise
järgi ära mõningaid
õpitud laule;

4) kuulab laulu ja
muusikapala
huviga;
5) väljendab
kuulatud muusikas
tajutud meeleolusid
erinevate
muusikaliste
tegevuste kaudu,
järgib tempot ja
rütmi kehakise
liikumisega või,
tundes ära laulu,
hakkab kaasa
laulma;

1)Tunneb ära
lihtsamaid žanre
(marss, laul, tants)
2)Väljendab loovalt
muusika
kuulamisest saadud
elamusi.
3)Kuulatud
muusikat
iseloomustades
kasutab eakohast
sõnavara.
4)Näitab tegevuses
üles loomingulist
initsiatiivi, toetudes
oma kogemusele
kuuldud palade
suhtes (nt jutustab,
mida kuulis
muusikas).
5)Eristab vokaal- ja
instrumentaalmuusi
ka lihtsamaid žanre
(hällilaul, marss,
tantsuviis,
rahvalaul).

PILLIMÄNG

PILLIMÄNG

PILLIMÄNG

PILLIMÄNG

1) Mängib õpetaja 1) Mängib muusikat 1) mängib
1) mängib ja tunneb 1)Mängib rütmi- ja
ettenäitamisel kaasa kuulates, liikudes ja rütmipille ( trummi, kuulates tämbri
meloodiapillidel (nt
kuuldud muusikale lauldes kaasa pulssi kõlakarpi, kuljuseid järgi ära õpitud
puuagoogo, taldrik,

kehapillil
või rütmi kehapillil,
(plaksutab, patsutab kõlapulkadel,
kaasa rütmi).
randmekuljustel,
väikesel trummil ja
marakal.

vms) muusika
kuulamise,
liikumise ja
laulmise saateks.
2) eristab kuulates
neid tämbri järgi.

rütmipille.
2) mängib
rütmisaateid
lasteriimidele ja lauludele;
3) ansamblimängus
osaledes alustab ja
lõpetab koos
teistega, mängib
nendega ühes
tempos;
4)Mängib
tamburiini, kõlatoru,
võrutrummi ja
kastanjette.

guiro, triangel,
kõlaplaadid)
lihtsamaid
kaasmänge (lühikest
korduvat rütmi-,
viisi- või
meloodialõiku).
2)Mängib
pilliansamblis.
3)Oskab mängida
eakohastel rütmi- ja
meloodiapillidel
kaasmänge õpitud
lauludele,
lasteriimidele ja
instrumentaalpalade
le.

3.6. Valdkond Liikumine
Eesmärgid valdkonnas Liikumine on, et laps
o tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
o suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
o tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
o mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
o järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.
Sisu:
o kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen;
o põhiliikumised;
o liikumismängud;
o erinevad spordialad;
o tants ja rütmika.
Põhimõtted:
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamise:
o arvestame, et põhiliikumised eeldavad igapäevast suunamist: liigutusoskused,
liikumisosavus ja teised liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, kiirus, painduvus)
kujunevad ja arenevad tegevuste regulaarsel kordamisel;
o rikastame
lapse
liikumisja
tegevusvõimalusi
sportlik-arenduslike
liikumisviisidega - jalgrattasõit, suusatamine, uisutamine, ujumine jms;
o peame oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja enesekindluse kujundamist: regulaarsel
tegelemisel kehaliste harjutustega kujunevad positiivsed iseloomuomadused;

o suuname last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama,
oma emotsioone kontrollima ja valitsema; mõistma ühe või teise kehalise harjutuse
vajalikkust;
o mitmekesistame põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumisvõime ja
peenmotoorika (täpsus, näo- ja sõrmelihaste kontrollioskus) arendamist ja
tagasiside andmist.
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti:
2 aastased

3 aastased

4 aastased

LIIKUMISTEADMISED

LIIKUMISTEADMISED

LIIKUMISTEADMISED

1)Valib õpetaja korraldusel
teiste riiete hulgast välja
võimlemisriided.

1)Sooritab harjutusi õpetaja
korralduste ja sõnalise
seletuse järgi.

2)Arvestab rühmakaaslasi
aktiivses tegevuses.

2)Järgib meeldetuletamise
korral hügieeninõuandeid.

1)Sooritab harjutusi aktiivselt
ja entusiastlikult.
2)Liigub õpetaja
juhendamisel ohutult.
PÕHILIIKUMISED
1)Ronib ning roomab üle ja
läbi väikeste takistuste.
2)Kõnnib piiratud pinnal.
3)Säilitab kõndides ja joostes
sihi.

PÕHILIIKUMISED
1)Sooritab põhiliikumisi.
2)Säilitab liikudes tasakaalu
nii tasakaalupingil kui ka
vähendatud pinnal.

4)Hüpitab käes palli ning
jälgib selle suunda.
LIIKUMISMÄNGUD
Mängib koos juhendaja ning
kaaslastega kõnni- ja
jooksumänge

LIIKUMISMÄNGUD
1)Mängib matkiva sisuga 1-2
reegliga kõnni- ja
jooksumänge.
2)Mängib iseseisvalt aktiivse
liikumisega mänge.

VÕIMLEMINE
1)Sooritab ettenäitamise ja
juhendamise järgi asendeid ja
liikumisi.
2)Jookseb veereva vahendi
(palli, rõnga) järel.

VÕIMLEMINE
1)Sooritab
võimlemisharjutusi eri
asenditest ja erinevate
vahenditega.
2)Teeb harjutusi
ettenäitamise ja juhendamise
järgi ühtses tempos õpetaja
ning kaaslastega.

PÕHILIIKUMISED
1)Sooritab põhiliikumisi
kombinatsioonides ja õpitud
harjutustes.
2)Teeb koordinatsiooni,
tasakaalu ja osavust
arendavaid harjutusi.

LIIKUMISMÄNGUD
1)Sooritab 2-4 reegliga
liikumismänge.
2)Pingutab end
rühmategevustes ühise
eesmärgi nimel.
VÕIMLEMINE
1)Sooritab juhendamisel kuni
neljast harjutusest koosnevat
kombinatsiooni.
2)Hoiab oma kohta erinevates
rivistustes: kolonnis, ringis,
viirus.

3)Teeb painduvust ja kiirust
arendavaid harjutusi.
KELGUTAMINE

KELGUTAMINE

KELGUTAMINE

SUUSATAMINE
Istub kelgul ja hoiab
tasakaalu mäest laskudes.

SUUSATAMINE
1)Veab tühja kelku.
2)Sõidab kelguga iseseisvalt
nõlvakust alla.

SUUSATAMINE
Kasutab suuskadel liikudes
käte abi ja keppide tuge.

3)Liigub suuskadel
otsesuunas.
TANTS JA RÜTMIKA

TANTS JA RÜTMIKA

TANTS JA RÜTMIKA

1)Kasutab liikudes rütmipille
juhendaja abil.

1)Kõnnib, jookseb ja hüpleb
rütmiliselt muusika järgi.

1)Sooritab imiteerivaid
liigutusi muusika järgi.

2)Sobitab juhendaja abil
liikumist muusika järgi.

2)Sooritab õpetaja
juhendamisel liigutusi
muusika järgi erinevas
tempos.

2)Plaksutab ja liigub vatsavalt
rütmile.

VABA AEG JA
LOODUSLIIKUMINE
Mängib vabamängus
iseseisvalt.

VABA AEG JA
LOODUSLIIKUMINE
1)Matkab õpetajaga või
vanematega looduses.
2)Teeb kaasa kuni 500m
pikkuse rännaku ja püsib
kolonnis.

VABA AEG JA
LOODUSLIIKUMINE
1)Algatab iseseisvalt mängu.
2)Tegutseb iseseisvalt
lasteaia õuealal.

5 aastased

6 aastased

7 aastased

LIIKUMISTEADMISED

LIIKUMISTEADMISED

LIIKUMISTEADMISED

1)Nimetab kodukohas
harrastatavaid spordialasid ja
peetavaid spordivõistlusi.
2)Teab spordivahendite
nimetusi ning kasutab
erinevaid spordivahendeid (nt
topispall) ohutult, sobival
viisil ja kohas.
3)Õpitud tegevustes kasutab
ohutuid liikumisviise.

PÕHILIIKUMISED
1)Kasutab põhiliikumisi
aktiivses tegevuses ja
mängudes.
2)Sooritab staatilist tasakaalu
nõudvaid harjutusi.
3)Teeb harjutusi
väikevahenditega.

1)Osaleb lasteaia
spordipäeval.
2)Talub kaotust
võistlusmängudes.
3)Teab ja kasutab mõisteid
õpitud terminoloogia piires.
4)Mõistab hügieeninõuete
olulisust.
5)Õnnetuse või ohu korral
teab, kuidas kutsuda appi
täiskasvanu.
PÕHILIIKUMISED
1)Käsitseb väikevahendeid
aktiivses tegevuses.
2)Ronib varbseinal vahelduva
sammuga ning täidab
lisaülesandeid.

1)Nimetab erinevaid
spordialasid ja mõne Eesti
tuntuma sportlase.
2)Keskendub sihipärasele
tegevusele.
3)Liikudes ja mängides peab
kinni üldistest
ohutusreeglitest (valides
sobivad paigad ja vahendid).
4)Peseb ennast pärast
aktiivset kehalist tegevust.

PÕHILIIKUMISED
1)Sooritab põhiharjutusi
pingevabalt, nii et liigutused
on koordineeritud ja
rütmilised.
2)Säilitab paigal olles ja
liikudes tasakaalu.
3)Kasutab harjutusi tehes
mõlemat kätt korraga, täpsust

nõudvas tegevuses kasutab
domineerivat kätt.
LIIKUMISMÄNGUD
1)Mängib kollektiivseid
võistlusmänge.
2)Osaleb jõukohastes
teatevõistlustes (nt
joonejooksul).

LIIKUMISMÄNGUD
1)Kaitseb mängu-ja
spordivahendeid
loovmängudes.

LIIKUMISMÄNGUD
1)Võistleb kombineeritud
teatevõistlustes (nt
takistusriba läbimine).
2)Mängib sportlike
elementidega mänge (korvi
visked, jalgpall jne).

3)Tunnustab nii enda kui ka
vastasmeeskonna edu.

Organiseerib ise
liikumismänge.
4)Kasutab ausa mängu
põhimõtteid ning peab kinni
kokkulepitud
mängureeglitest.

VÕIMLEMINE
1)Teeb vahenditega (palliga,
hüpitsaga) harjutusi
eakohaselt tehniliselt õigesti.
2)valitseb oma liigutusi
koordinatsiooni ja tasakaalu
nõudvaid harjutusi tehes.

VÕIMLEMINE
1)Valitseb harjutusi tehes
oma liigutusi ja kehahoidu.
2)Säilitab dünaamilistes
harjutustes tasakaalu.

3)Sooritab tasakaalu,
painduvust ja osavust
arendavaid harjutusi.

KELGUTAMINE
SUUSATAMINE

VÕIMLEMINE
1)Valitseb oma liigutusi nii
ruumis, maastikul kui ka
tänaval.
2)Orienteerub mänguväljakul
ning sooritab kujundliikumisi,
olles kolonnis esimene.
3)Sooritab painduvust,
kiirust, vastupidavust ja jõudu
arendavaid tegevusi.

KELGUTAMINE
SUUSATAMINE

KELGUTAMINE
SUUSATAMINE

1)Veab üksi, kahekesi,
kolmekesi kelgul kaaslast.

1)Suusatab vahelduva
libiseva sammuga.

1)Osaleb kelguvõistlustel
(kaugusele, täpsusele).

2)Kelgutab mäest alla, täites
eriülesandeid (nt haarab
esemeid).

2)Käsitseb suusavarustust
õpetaja abiga.

2)Sõidab nõlvakust alla
põhiasendis.
3)Käsitseb suusavarustust
iseseisvalt.

3)Suusatades kasutab
libisemist.
TANTS JA RÜTMIKA

TANTS JA RÜTMIKA

TANTS JA RÜTMIKA

1)Jäljendab liikumisega
erinevaid rütme.

1)Kohandab oma liigutusi
etteantud rütmiga.

1)Sooritab rütmiliikumisi
ühel ajal kaaslasega.

2)Liigub vastavalt muusika
tempo kiirenemisele ja
aeglustumisele.

2)Kasutab lihtsaid
tantsusamme üksi ja rühmas
tantsides.

2)Liigub enda tekitatud rütmi
järgi ning vahelduva tempoga
kiirelt aeglasele.

3)Liigub muusika järgi

3)Väljendab liikumise kaudu

iseseisvalt ja vabalt.

emotsioone.

.

4)Kasutab liikudes loovalt
vahendeid (linte, rätikuid,
rõngaid).

VABA AEG JA
LOODUSLIIKUMINE
1)Kasutab spordi- ja
mänguväljakute vahendeid
sihipäraselt.
2)Sooritab rännakuid ja
orienteerub koos sõpradega.

VABA AEG JA
LOODUSLIIKUMINE
1)Suudab sõita tõukerattaga
ja kaherattalise rattaga,
suusatada ning liikuda
rulluiskudel.

VABA AEG JA
LOODUSLIIKUMINE
1)Tegutseb iseseisvalt
koduümbruse mängu- ja
spordiväljakul.
2)Mängib lihtsamaid
maastikumänge.

3.7. Valdkond Tervis
Tapa lasteaed Pisipõnn on tervistedendav lasteaed 2001. aastast, mis tähendab
tavapärasemast suuremat tähelepanu
lapse tervislike eluviiside ja harjumuste
kujundamisel.
Eesmärgid tervisekasvatuses on, et laps:
o oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku;
o oskab enda eest hoolitseda;
o oskab täita hügieeninõudeid;
o teab, mida tähendab tervislik toitumine;
o teab liikumise ja õues viibimise kasulikkust;
o tunneb ohutusnõudeid kodus, lasteaias, liikluses.
Sisu:
 Oma tervise väärtustamine:


liikumine ja puhkus;



tervislik toit;



isiklik hügieen;



hammaste tervis;



ohutus;



kahjulikud harjumused;



tervise teadvustamine.
 Omavahelised suhted:



sotsiaalne sfäär;



emotsioonid;



sõprus.
 Ühiskond ja keskkond:



keskkonnakaitse;



ühiskondlik suhtlemine;



ühiskondlikud teenused.

Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti:
Kuni 3 aastase
lapse arengu
eeldatavad
tulemused
1) tunneb oma
kehaosi;

3-4 aastase lapse
4-5 aastase lapse
5-6 aastase lapse
6-7 aastase lapse
arengu eeldatavad arengu eeldatavad arengu eeldatavad arengu eeldatavad
tulemused
tulemused
tulemused
tulemused
1) tunneb oma
kehaosasid;

1) teab ja tunneb
1) teab ja tunneb
kehaosasid ja nende erinevaid

1) omab teadmisi
inimese elukäigust,

2) käib iseseisvalt
potil;
3) peseb iseseisvalt
käsi;
4) viskab prahti ja
kommipabereid
prügikasti;
5) hakkab ennast
iseseisvalt riidesse
panema;
6) teab taskurätiku
ülesannet.

2) on omandanud
elementaarsed
eneseteenindamisosk
used
(käte- ja hambapesu,
juuste kammimine,
tualetis käimine;
3) teab, et terve
olemiseks on vaja
liikuda värskes õhus,
hoida puhtust ja
toituda tervislikult;
4) viskab prahti ja
kommipabereid
prügikasti;
5) saab iseseisvalt
hakkama igapäevase
riietumisega.

tööd;
2) teab, miks on
vaja puhtust hoida
ja kuidas levivad
haigused ja pisikud;
3) tunneb tervisliku
toitumise
põhimõtteid;
4) teab numbri 112
tähtsust ja
vajalikkust;
5) teab ja tunneb
meeleorganeid ja
nende tööd.

emotsioone;
2) teab miks ja mida
on vaja süüa, et olla
terve;
3) tunneb kehaosi ja
saab aru erinevate
elundite
ülesannetest;
4) teab miks ja
kuidas hoida
looduskeskkonda,
säästa puhast vett;
5) oskab paluda abi
numbril 112;
6) teab
puhtusepidamise
vajalikkust.

3.8. Valdkond Väärtuskasvatus
Eesmärgid väärtuskasvatuses on, et laps:
o õpib väärtustama ja hindama ennast ja teisi;
o väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda ohutult;
o väärtustab nii eesti kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
o suhtub sallivalt erinevustesse ja teiste rahvaste tavadesse ja kommetesse;
o väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Põhimõtted, mille järgimine toetab väärtuskasvatuse omaksvõtmist:
o jagame positiivse kogemusi;
o toetame loovust;
o austame traditsioone;
o austame nii eesti kui ka teiste rahvuste kultuuritraditsioone;
o väärtustame lasteaia ajalugu;

elukaarest;
2) omab teadmisi
tervislikest
eluviisidest;
3) saab aru inimese
keha erinevate
elundite tööst;
4) tunneb
tähtsamaid
ravimtaimi;
5) oskab hoida häid
suhteid
rühmakaaslastega ,
teha koostööd;
6) teab
puhtusepidamise
vajalikkust;
7) teab alkoholi,
suitsetamise ja
uimastite
kahjulikkusest.

Pisipõnni põhiväärtused:

o SÕBRALIKKUS – lähtume lapse vajadustest ja huvidest, kõigis tegevustes,
arvestame laste ja lastevanematega ja hoolime, oleme positiivsed oma
suhtumistes ja suhtlemisel;
o KODUSUS – hubane, turvaline ja kaasaegne õpikeskkond;
o TERVIS – turvaline, laste tervist edendav õpi- ja kasvukeskkond, personali
osaleme tervistedendavas liikumises;
o USALDUS - oleme toeks kolleegidele ja lastevanematele tegeledes ühiselt laste
õpetamise ja kasvatamisega;
o KOOSTÖÖ – kvalifitseeritud ja ühtehoidev personal, suhtleme
lapsevanematega, omavalitsusega jt institutsioonidega meeskonna igal tasandil.

Rühmade põhiväärtused:

“Tibukeste” rühmas hinnatakse ja kujundatakse järgmisi väärtusi:
o SÕPRUS – teineteisega mänguasjade jagamine. Sõpradega kohtudes kallistamine.
Teineteise hoidmine, kaitsmine.
o HOOLIVUS – teineteise aitamine, teistega arvestamine. Hoolitsemine taimede ja
loomade eest.
o VIISAKUS – sisenedes teretame, lahkudes ütleme head aega. Oskus oodata oma
järjekorda. Söögilauas istudes ootame kuni öeldakse head isu ja siis hakkame
sööma. Laps kasutab sõnu aitäh ja palun.
o RÕÕMSAMEELSUS – naeratame, ei tee teistele haiget, st haiget saades ei

hakkaks nutma ega muutuks kurvaks.
o TÖÖKUS – mänguasjade omakohale paigutamine, korrahoidmine, järk-järgult
iseseisvalt riidessepanemine.
o HELLUS – lohutamine, kallistamine

„Mürakarude“ rühmas väärtustatakse ja kujundatakse järgmisi väärtusi:
o SÕBRALIKKUS – olen hea sõber, ei tee haiget ja jagan oma mänguasju
o VIISAKUS – kasutan sõnu “tere”, “head aega”, “palun” ja “tänan”
o HOOLIVUS – märkan kaaslast, õpin teistega arvestama
o MÄNGULISUS – ma tunneb mängust rõõmu
o TERVIS – tean, et terve olla on hea
o ISESEISVUS – saan endaga juba toime
o LOODUS – ei tee liiga taimedele, loomadele, lindudele
o KOOSTÖÖOSKUS – ootan oma järjekorda, mängin koos sõbraga, kuulan sõbra
juttu

Rüblikute rühmas hinnatakse ja kujundatakse järgmisi väärtusi:
o SÕBRALIKKUS – laps nimetab sõbra positiivseid omadusi; oskab sõpra
julgustada, lohutada ja abistada;

o ABIVALMIDUS – laps aitab oma vanemaid, vanavanemaid ja
rühmakaaslasi; hoiab oma rühma korras;
o VIISAKUS – laps teab üldtuntud viisakusreegleid; oskab avalikus kohas
sobivalt käituda;
o HOOLIVUS – laps oskab väljendada oma emotsioone teisi arvestavalt;
hakkab mõistma teiste inimeste tundeid ja mõtteid;
o KOOSTÖÖ – laps tunneb rõõmu rühmakaaslastega ühistest tegemistest;
teeb eesmärgi saavutamiseks koostööd, jagab ja vahetab mänguasju;
o SALLIVUS – laps oskab kirjeldada inimeste erinevusi (keeleline, rassiline,
vanuseline, tervisest tulenev) ja abivahendeid (prillid, ratastool, kepp,
kuuldeaparaat jne);
o TERVIS – laps teab tervise hoidmise vajalikkust ja tähtsust.

“Päikesejänku” rühmas hinnatakse ja kujundatakse järgmisi väärtusi:


Päikesejänku rühmas väärtustatakse aega. Aega üksteise jaoks, tegemisteks,
käimisteks. Olulise jaoks leitakse ja võetakse aega.



Lapsevanemad on koostöövalmid, aktiivsed ja osavõtlikud.



Lapsed peavad kinni ühiselt kehtestatud rühmareeglitest.



Lapsed peavad oluliseks/ tähtsaks raamatut. Olemas on hea koostöö
raamatukoguga.



Lapsed on hoolivad ja sallivad üksteise ja kaaslastega. Aktsepteeritakse erinevusi.



Lapsed peavad oluliseks liikumist ja värskes õhus viibimist.



Rühmas pööratakse tähelepanu hammaste tervishoiule.

MÄRKSÕNAD:


MEIL ON AEGA



KOOSTÖÖ



RAAMAT ON SÕBER



KÕIK OLEME ERINEVAD JA ERILISED



HEA TERVIS (TERVES KEHAS TERVE VAIM)

MINA+SINA=MEIE
Lahtiseletatult MINA see oleme meie lasteaias, meie, oma rühma meeskond, kes
kasvatavad, suunavad ja armastavad lapsi. SINA  need on lapsevanemad, kelle lapsi
me kasvatame ning kellega koos ühiseid väärtushinnanguid jagades me saame kokku
tulemuse MEIE
Väärtused, mida rühmas koos järgime:
o MINA olen sinu lapsega siiras! Oma paha tuju, tujukust, ebaõnnestumisi ei
väljenda me lastega riieldes. Kasutame mina-sõnumit, olukorra lahti
seletamist, mis ütleb täpselt, kuidas Mina ennast tunnen ja miks, et kujundada
lapses harjumus ja julgust öelda, kuidas TEMA ennast mingis olukorras
tunneb. Lähtume Sinu lapsega suheldes ausast ja õiglasest tunnete
väljendusest.
o MINA arvestan lapse ealisi iseärasusi! Lapsega tuleb olla kannatlik ja
järjepidev. Näidata lapsele ise ette, millist käitumist temalt erinevates
tegemistes (teadmiste omandamine, erinevad oskused, mäng, vaba olemine)
ootad. Karistuseks reeglite kehtestamine ei õpeta lapsele vastutuse võtmist,
vaid laps allub hirmule. Võidab HEA SÕNA JÕU VÄÄRTUS.
o SINA pühenda iga päev aega oma lapsega koos olemiseks! Sel ajal märka
oma lapse vajadusi, kuula tema mõtteid, mängi temaga koos tema poolt
pakutavaid mänge, ole lihtsalt tema juures. Ütleb juba vanasõna, et kui sul
mitte midagi oma kaaslasele anda ei ole, siis kingi temale oma kõige
suuremast varandusest üks väärtus – KINGI TALLE OMA AEGA!
o SINA leia aega oma kaaslasega mõnusalt koos olla! Kui vanemad on
õnnelikud ja rahulolevad, siis on õnnelikud ka nende lapsed. Laps on kodu
peegel ja meie südamesoov on, et see peegel säraks!
o MEIE kasvatame koos! Kui laps märkab, et temale olulised täiskasvanud
(õpetajad ja vanemad) teevad koostööd, siis on see lapsele eeskujuks ja
sisendab kindlustunnet.
o MEIE väärtustame last! Iga laps mäletab oma elu, sellepärast tuleb temaga
käituda õieti, väärtustada ta tegemisi, anda temale võimalusi – ta mäletab
seda! Laps võtab tulevikus oma lapsepõlves kogutud kogemuste põhjal vastu
otsuseid.

o
o
o
o
o

ARMASTUS ja HOOLIVUS
SÕPRUS
AUSUS
VIISAKUS
TÖÖKUS

Põhiväärtused vormistame me rühmas lastega väärtustepuuks, kus väärtused võivad ka
vastavalt vajadusele muutuda.
Mesimummide rühma väärtusi aitab kujundada:
o täiskasvanute eeskuju;
o ühiselt läbikäidud väärtuste otsingutee;
o ühiselt kehtestatud rühmareeglid;
o kasutusele võtame ka viisakustelaeka.

„Lepatriinu“ rühm põhiväärtused:
o AUSUS (jaanuar) – ära valeta
o SÕPRUS (veebruar) o VIISAKUS (märts) o MINU KODU JA PERE (aprill) o TÖÖKUS – (mai)
o HOOLIVUS JA ABIVALMIDUS kogu õppeaasta vältel
LEPATRIINUD

tegelevad ühe väärtuse lahti mõtestamisega ühe kuu. Nii saab

väärtustekarikakar igal kuul juurde ühe väärtusliku kroonlehe.

„Õnneseene“ rühma põhiväärtused:


SÕPRUS



AUSUS



VIISAKUS



HOOLIVUS

Sõprus – sõber on see, kes ei tee haiget ja lubab oma mänguasjaga mängida. Minu parim
sõber on see, kes toob minus esile parima. (Henry Ford)
Ausus – see, kes salaja teiste mänguasju ei võta. Aus ülestunnistus väärib tunnustust – laps
vastutab oma tegude ja sõnade eest. Kui julged teha, julge ka tunnistada.
Viisakus – laps oskab kasutada viisakussõnu, tere, aitäh, palun, head aega ja samuti
tegudes, näiteks läheb aitab teisi. Miski ei maksa nii vähe ega ole hinnatud inimese poolt
nii kõrgelt kui viisakus. (Miguel de Cervantes.)
Hoolivus – keegi kukkus ja sai haiget, lähen lohutan teda. Mitte kunagi ära arva, et käputäis
inimesi ei suuda maailma muuta. Sest ainult nemad ongi seda teinud. (Margaret Mead).



T – Tragi
Laps on aktiivne osaleja rühmas läbiviidavates tegevustes



Õ- Õppimishimuline
Laps tunneb huvi uute asjade vastu ning küsib küsimusi.



R – Rahumeelne

Laps oskab käituda rahumeelselt ning arvestab enda käitumises teiste inimestega.


U – uudishimulikkus
Laps on uudishimulik ümbritseva maailma suhtes.



K – Koostööhuviline
Laps tunneb rõõmu ühisest koostegemisest rühmakaaslastega.



E – Enesekindlus
Laps tunneb end enesekindlalt ning julgeb enda soove väljendada.

„Sinilille“ rühmas kujundatakse järgmisi väärtusi:
o SÕBRALIKKUS – ei tee haiget kaaslasele ja jagan mänguasju sõbraga
o HEATAHTLIKKUS – hoolin ja pean teistest inimestest ja mind ümbritsevatest
asjadest lugu
o TURVATUNNE – mul on lasteaias hea olla, mind ümbritsevad sõbrad ja
hoolivad täiskasvanud
o TERVIS – tean, et haige olla on halb, tahan olla terve, selleks liigun palju värskes
õhus, söön tervislikku toitu ja olen rõõmsameelne

„Muumi“ rühmas kujundatakse järgmisi väärtusi:
o SÕBRALIKKUS – ei tee haiget kaaslastele ja jagan mänguasju sõbraga

o VIISAKUS – kasutan iga päev viisakaid sõnu aitäh, palun, tere, head aega
o ISESEISVUS – saan endaga ise hakkama – pesen käsi, riietun, söön

SIPSIK

S – Sõbralik ja salliv – oleme hoolivad, usaldusväärsed ja abivalmid ning üksteise vastu
austavad.

I – innovaatilisus – oleme uuendusmeelsed ja avatud uutele pakkumistele, võimalustele ja
kogemustele.

P – positiivsed – oleme särasilmsed, elurõõmsad ja õnnelikud.
S – siirad – tahame hoolida, mõista, märgata, aidata ja üksteisele toeks olla.
I – inspireerivad – inspireerime ennast ja teisi meie ümber, oleme loovad.
K – koostöö – mõistame, et koos on lõbusam, kergem ja efektiivsem, kui üksinda.

PIPI


SÕPRUS – Osutab oma lasteaiale, mängukaaslastele, õpetajatele. Osutab või ütleb
küsimisel oma sõbra nime.



HOOLIVUS – Lohutab täiskasvanu eeskujul haiget saanud mängukaaslast. Püüab
mõista teiste inimeste tundeid ja mõtteid. Oskab sõpra abistada!



VIISAKUS – Laps teab üldtuntud viisakusreegleid. Ütleb hommikul lasteaeda
tulles ”Tere.” Täiskasvanu meeldetuletamisel jätab ära minnes hüvasti (nt lehvitab).



RÕÕMSAMEELSUS – Laps tunneb rõõõmu liikumisest, mängimisest,
tegutsemisest koos lastega ja täiskasvanutega.



TÖÖKUS – Paneb täiskasvanu eeskujul asjad õigesse kohta. Viskab täiskasvanu
eeskujul prahi prügikasti.



HELLUS – Laps teeb kalli-kalli.

LOTTE


Sallivus ja austus - toetame laste sallivust ja austust teineteisse.



Julgus sekkuda - julgustame lapsi kaitsma endast nõrgemaid ja kiusamise, löömise
vms korral alati sekkuma.



Koostöö - toetame erinevast rahvusest laste koostööd, laste mängu ja õpetajana ei
sekku kunagi kellegi mängu.



Tervis - tutvustame lastele tervislikku eluviisi.



Sõbralikkus - tagame sõbraliku, harmoonilise ja salliva keskkonna.

K – kodusus ja koostöö – hubases ja turvalises rühmaruumis mängime ja tegutseme
kõikidest rahvustest lastega
A – abivalmidus – hoolin, aitan ja olen toeks kaaslastele
R – rõõmsameelsus – olen rõõmus ja avatud
L – lahkus – jagan sõpradega mänguasju
S – soojus, südamlikkus – õpin teiste muredest aru saama
S – sõprus – olen sõber kõigi rühmakaaslastega
O – optimistlikkus – saan alati eakohaste asjadega hakkama
N – naeruhimulisus – naeran päikese paistma

Väärtuskasvatuse valdkonna lõimimine teiste valdkondadega
KEEL JA KÕNE
Keele ja kõne põhieesmärgiks on luua suhtlemist toetav õpikeskkond, kus laps:
o tunneb ennast turvaliselt;
o õpib oma ümbrust ja inimesi tähelepanelikult jälgima;
o väljendab oma soove, tundeid ja kogemusi.
Väärtuste arengut keeles ja kõnes toetavad:
o
o
o
o

vanasõnad ja lühitekstid;
rahvajutud;
situatsioonimängud;
lasteraamatud.

MATEMAATIKA
Põhilised väärtused, mida matemaatika endas kannab on;
o ratsionaalsus:
- lapsel areneb loogilise põhjendamise ja tõendamise oskus;
- laps julgeb ja oskab tõestada;
- julgus osaleda aruteludes;
- laps otsib eksperimenditulemustele selgitusi;
o empiirilisus:
- lapsel arenevad praktilised oskused;

- laps rakendab oma ideid;
- laps oskab kasutada mudeleid ja sümboleid;
- laps teeb katseid ja kogub katseandmeid;
- laps kõrvutab ja võrdleb andmeid;
o kontroll:
- lapses areneb matemaatiline korrektsus;
- laps mõistab rutiini ja harjutamise tähtsust;
- laps kasutab praktilisi oskusi;
o edasiliikumine ehk progress:
- laps julgeb loovalt olukordi ette kujutada
- laps julgeb leida alternatiivseid seletusi
- laps tutvub matemaatika ja teaduse arenguga
o avatus
- laps oskab ideid vormistada ja sõnastada
- laps julgeb osaleda aruteludes
- laps julgeb ennast vabalt väljendada
o müstilisus
- lastel areneb kujutlusvõime
- laps suudab lahendada matemaatilisi mõistatusi

Matemaatiliste väärtuste arengut toetavad:
o praktilised eksperimendid ja katsed erinevate materjalidega
o mudelid ja sümbolid
o matemaatilised mõistatused
o arutelud

MINA JA KESKKOND
Väärtuskasvatus valdkonnas “Mina ja keskkond” hõlmab kogu last ümbritsevat
keskkonda. Kasvukeskkonnast sõltub, milliseks kujunevad tema väärtushinnangud,
suhtumine loodusesse ja suhted teiste inimeste inimestega.

Laps:
o õpib väärtustama ja hindama ennast ja teisi;
o väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda ohutult;
o väärtustab nii eesti kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
o suhtub sallivalt erinevustesse ja teiste rahvaste tavadesse ja kommetesse;
o väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Valdkonna “Mina ja keskkond” väärtuste areng kujuneb läbi:
o igapäevaste eluliste tegevuste;
o elementaarse suhtlemise eakaaslaste ja täiskasvanutega;
o vaatlemise, uurimise;
o proovimise, katsetamise;
o aktiivse tegutsemise.

KUNST
Väärtuskasvatus kunstikasvatuses algab lapse oma kunsti väärtustamisega. Iga laps on
sündinud kunstnik, kellele tuleks võimaldada eneseväljendust ilma allasuruva juhtimiseta.
o ennast vabalt väljendades kogub laps positiivseid emotsioone, mis aitavad tal
edasi areneda
o kui lapse loovust või kunsti väärtustatakse siis laps oskab hinnata nii enda kui
ka teiste loomingut
o lapse kunstitööd ei tohi kunagi hinnata, kuna see hinnang ei kajasta loomingut
kui protsessi vaid lõpptulemust. Lapse loomingus on tähtsal kohal pigem
protsess kui lõpptulemus.

Kunstilisi väärtusi arendavad ja toetavad
o lapse vaba looming paberi ja pliiatsitega;
o vaba voolimine savi või plastiliiniga;
o vaba maalimine ja värvide segamine.

MUUSIKA

Muusikakasvatuses osutub vajalikuks laste emotsionaalse arengu edendamine, mis annab
lapsele võimaluse tunda olemisest rõõmu. muusika tajumise ja kaasaelamise kaudu õpib
laps tundma iseennast ja oma tunnete varjundirohkust
Läbi muusika arenevad lapsel järgmised väärtused:
o oskus märgata ja hinnata ilu;
o oskus eneseväljendusest rõõmu tunda;
o areneb suhtlemisoskus ja koostöövalmidus;
o väärtustab ja austab teiste tundeid ja arvamusi;
o hindab teiste tööd;
o oskus kuulata teist ja töötada rühmas;
o oskus järgida koostegemise reegleid.

Muusikategevused, mis aitavad kaasa väärtuste kujunemisele
o muusika kuulamine;
o laulmine;
o muusikalis-rütmiline liikumine;
o musitseerimine pillidel.

3.9. Valdkond Liikluskasvatus
Liikluskasvatus on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse kohustuslik osa, mille käigus lapsed
omandavad üldised teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks.
Põhieesmärgiks:


on kujundada lastes üksteist arvestatavaid ja üksteisest lugupidavaid liiklejaid,
kellel on ohutud liiklemisharjumused, kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad
toimetuleku ja tagavad ohutuse erinevates liiklusolukordades

Liikluskasvatuse eesmärgid on, et laps:


suudab liikluses võimalikult riskivabalt käituda;



õpib arvestama teda ümbritsevate inimestega,;



õpib märkama ohte, samal ajal õpib vältima hirmu tänaval liiklemise ees;



oskab jälgida ja hinnata teda ümbritsevat liiklusolukorda;



teab liiklusõnnetusi põhjustavaid tüüpilisi olukordi ning oskab neid vältida.

Sisu:


Jalakäija ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes
eelkõige lasteaia ja lapse koduümbruse liikluskeskkonnast.



Lapse arendamine ja kasvatamine toimub lapse elu ja ümbritsevat keskkonda
käsitlevate teemade kaudu.

Meetodid
Laste positiivse suhtumise eelduseks rakendame selliseid meetodeid, mis on rajatud laste
aktiivsusele, arutlusele, hindamisvõimalusele:


liiklusvestlus:
- tugineb laste kogemustel ning nende endi liikluskeskkondadel;
- tutvumine liiklusmärkidega;
- uurimis- ja jälgimisülesannete abil luua turvalisi ning mõistlikke
tegutsemismudeleid;



lastepoolne oma koduümbruse liiklusolukorra kirjeldamine;



turvaline ja ohutu marsruut koduteel ning vabal ajal liigeldes, rõhutada
ilmastikust tingitud riske;



enese nähtavaks tegemine ja olemine;



näitlikult situatsioonide läbi tegemine;



liikluskasvatus emakeele, kujutava tegevuse, matemaatika ja
liikumistegevustes;



aktiivõppe:
- käitumine tänaval
- kasutades helkurit oled nähtav;
- jalgratas kui liiklusvahend;
- tänav ei ole mängimise koht;
- autos kasuta turvavööd.



meetod: väitlus laste vahel, kas on õige või vale;



liiklusmarsruudi läbiarutamine enne teeleasumist
- liikluseeskirju tundes tuled paremini toime;
- tee ületamise ohutud ja vähem ohutud kohad (valgusfoor, sebra, tunnel),
- õige käitumine tee ületamisel.

Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti:

ÜLDINE
EESMÄRK
on ohutu liikumise
õpetamine lasteaia
siseruumides,
lasteaia
välisterritooriumil
ning väljaspool
asteaia
territooriumit

1,5-3 aastased

3-5 aastased

6-7 aastased

* Ohutu liikumise
õpetamine
rühmaruumis, koridoris,
lasteasutuse
territooriumil;
* Rühmaga liiklemise
õpetus, liikumine rivis
lasteaia
välisterritooriumil;
* Liiklemine
(liikumine)
hämaras/pimedas,
valges lasteaia
välisterritooriumil;
* Liiklemine lähtuvalt
aastaaegadest lasteaia
välisterritooriumil;
* Liiklejate ja
liiklusvahendite
tutvustamine;
* Erinevate helide
kuulamise õpetamine
muusikaõpetuse
tundides;

* Ohutu liikumise
õpetamine lasteaia
välisterritooriumil
* Lasterühmaga
liiklemine tänaval,
lasteaia ümbruse
liikluskeskkonnaga
tutvumine;
* Õpetada märkama
ohtusid ning neid
vältima lasteaia
ümbruse
liikluskeskkonnas;
* Liiklemine
pimedas/hämaras, halva
nähtavusega
tingimustes, võrrelduna
päevase liikumisega
lasteaia
välisterritooriumil ja
väljaspool;
* Parem, vasak pool.
Stopp!
Peatun, kuulan, vaatan!
* Kehalise kasvatuse
tundides
* Liiklemine lähtuvalt
erinevatest
aastaaegadest lasteaia
välisterritooriumil;
* Turvalisus autos,
turvavöö kasutamise
vajalikkus;
* Erinevate helide
kuulamise oskus, heli
suuna
määratlemine
muusikaõpetuse
tundides.

* Ohutu liiklemise
õpetamine tänaval
liigeldes lähtuvalt
lasteaeda ümbritsevast
liikluskeskkonnast;
* Liiklemise erinevused
linnas ja maal;
* Lasteaia territooriumi
ja ümbritseva
liikluskeskkonna
kaardistamine;
* Kuulamisoskuse
arendamine
õppekäikudel tänaval
liikudes, heli suuna
määramine
* Ühistranspordi
kasutamise reeglid,
õppekäigud kasutades
ühistransporti;
* Erinevate
liiklusvahendite
otstarbe tutvustamine,
tegevuste võrdlemine;
* Turvalisus autos,
turvavöö kasutamise
vajalikkus;
* Liiklemine pimeda
ajal lasteaia
välisterritooriumil,
helkuri kasutamise
õpetus;
* Tutvustada
liikluseeskirja kui
õigusakti;
* Seaduskuulekus
liikluses;
* Liiklusmärkide
tutvustamine:
liiklusmärgid
jalakäijale, jalgratturile,
sõidukijuhile;
* Tutvustada kuidas
tegutseda
liiklusõnnetuse korral.

* Eesmärgistatud
õppekäik lasteaia
territooriumil (ohtlike

* Lasteaia asukoha
leidmine kaardil;
*Lasteaia territooriumi

TEGEVUSE LIIGID * Rühmaruumis
esemete, objektide
vaatlemine, ohtlike

Vaatlemine ja
uurimine

Kuulamine ja
kõnelemine

Võrdlemine ja
arvutamine

kohtade määratlemine
(kapinurgad,
lauakõrgused, liumäed,
kiiged, kuidas avanevad
uksed jne).
* Lasterühmaga
liikumine lasteaia
territooriumil,
territooriumi vaatlus,
vanema rühma laste
tegevuste ja liikumiste,
jalgrattaga sõitmise
vaatlemine.
* Liikumine hämaras,
helkurit tutvustava
katse läbiviimine.
* Liiklusvahendite
vaatlus raamatutest,
piltidelt, liikudes
lasteaia territooriumil.
*Kõnnitee, sõidutee
vaatlus väljaspool
lasteaia territooriumit..

* Erinevate helide
(tänavamüra, auto,
rongi, trammi, rongi
jne) kuulamine.
* Ettelugemine “Jete ja
Jasperi käigud”
liiklusest kõige
noorematele.
* Liiklusteemaliste
lastelaulude kuulamine.
* Temaatiliste
luuletuste kuulamine.
* Rühmaruumis
esemete võrdlemine
kuju ja suuruse järgi.
* Mõiste “üks” ja
“palju” autode,
jalakäijate, helkurite,
jalgratturite, kiivrite
sorteerimine.
* Peegli vahendusel

situatsioonide vältimise
õpetamine, näiteks
majanurga tagant
ootamatu
väljatormamine võib
põhjustada kokkupõrke
teise lapsega,
jalgratturiga jne)
* Õppekäik väljaspool
lasteaia territooriumit
selgitamaks kõnnitee,
sõidutee ja liiklejate
olemust.
* Helkuri kasutamise
õpetamine üleriietel.
* Lähtuvalt
aastaaegadest õppekäik
väljaspool lasteaia
territooriumit (teel
liikumise võimaluste
hindamine – kõnnitee
on kuiv, märg, libe,
konarlik jne.)

* Liiklusteemaliste
juttude ettelugemine,
jutustamine raamatust
“Jete ja Jasperi
käigud”.
* Temaatiliste
luuletuste lugemine.

* Mõistete: suurem,
väiksem, kiiremini,
aeglasemalt, kaugemal,
lähedamal seostamine
liiklusega.

kaardistamine –
kõnnitee,
mänguväljakud, puud,
põõsad jne.
* Lasteaeda ümbritseva
liikluskeskkonna
kaardistamine –
kõnnitee, sõidutee,
ülekäigukohad,
reguleeritud ja
reguleerimata
ristmikud;
* Õppekäik väljaspool
lasteaia territooriumit,
tee ületamise
tingimuste vaatlemine;
* Lasterühmaga
liikluses – nähtavuse
suurendamine
(turvavestide
kasutamise vajalikkuse
põhjendamine)
* Autos turvavöö
kasutamise vajalikkuse
selgitamine.
* Alarmsõidukite
tutvustamine,
alarmsõidukitel
töötavate ametnike töö
tutvustamine.

* Liiklusteemaliste
juttude ettelugemine,
ümberjutustamine.
* Liikluseeskirja
tutvustamine,
seaduskuulekus
liikluses.
* Politsei, kui liikluse
järelevalve teostaja
(politseiametniku
külaskäik)
* Mõistete: suurem,
väiksem, kiiremini,
aeglasemalt, kaugemal,
lähedamal seostamine
liiklusega.

lapse ja täiskasvanu
võrdlemine.
(pikem/lühem;
suurem/väiksem)
* Lasteaia
territooriumil esemete
ja objektide suuruste
võrdlemine.
* Erinevate sõidukite
võrdlemine (sõiduautoveoauto, buss - tramm)
* Üks sõiduk, palju
sõidukeid; üks jalakäija,
palju jalakäijaid, jne.
* Värvide punane,
kollane, roheline
vaatlus.
* Kujundiõpetus –
ümmargune
(valgusfoori värvides).
Käelised tegevused

Muusikaõpetus

* Õppevahendi “Näe ja
ole nähtav” kasutamine
vastavalt juhendile.
* Valgusfoori värvides
ümarate kujundite
kleepimine.
* Paberist/kartongist
väljalõigatud sõidukite
värvimine;
* Värviõpetus –
punane, kollane,
roheline

* Erinevate helide
suuna määramine;
* Helitugevuse
määramine;
* Liiklusteemaliste
laulude kuulamine;

* Õppevahendi “Näe ja
ole nähtav” kasutamine
vastavalt juhendile.
* Kleepetöö
“sõidukid”,
“valgusfoor” jms.

* Õppevahendi “Näe ja
ole nähtav” kasutamine
vastavalt juhendile.
* Õpetaja juhendamisel
liikluspuzzle “Fredi ja
Sebra” kokkupanek.
* Värvimiseraamatu
“Fredi ja sebra”
temaatiliste piltide
värvimine.
* Liiklusmärkide
õpetus – doomino.
* Kleepetöö “ristmik”,
“sõidutee/kõnnitee”

* Erinevate helide
suuna määramine;
* Helitugevuse
määramine;
* Liiklusteemaliste
laulude kuulamine;

* Liiklusteemaliste
laulude õppimine,
nende sisu
lahtimõtestamine

Liikumine

* Tähelepanu suunavad
liikumismängud –
Stopp, peatun!
* Taksituste vahel
kõndimine,
ümberpõiked.

* Tähelepanu suunavad
liikumismängud –
Stopp, peatun!
* Taksituste vahel
kõndimine,
ümberpõiked.

* Tähelepanu suunavad
liikumismängud –
Stopp, peatun!
* Taksituste vahel
kõndimine,
ümberpõiked.

Mäng

* Mängud liiklusvaibal,
liiklusmärkide

* Liiklusdoomino.
* Liiklusmärkide

* Liikluspuzle
kokkupanek.

tutvustamine.

tähendus, mäng
liiklusvaibal.

* Legoklotsidest
sõidukite
meisterdamine ja mäng
liiklusvaibal

Kujundatavad pädevused:
1,5-3 aastased

3-5 aastased

* Oskab ohutult
liikuda rühmaruumis.
* Oskab liikuda
lasteaia
välisterritooriumil.
* Laps on võimeline
jooksu pealt peatuma.
* Oskab
liiklusteemalise pildi
järgi jutustada ja
nimetada tegevusi
pildil (autoga sõitma,
jalgsi käima,
jalgrattaga sõitma,
kiivrit kandma, helkur
jne).
* Oskab kuulata ja
määrata heli suunda.
* Oskab lasterühmas
liikudes teistega
arvestada

* Oskab ohutult
liikuda rühmaruumis,
lasteaia siseruumides
ja välisterritooriumil;
* Oskab määratleda
liiklejaid – jalakäija,
juht, jalgrattur;
* Oskab selgitada
miks helkur, turvavöö,
kiiver on vajalik;
* Oskab nimetada
liiklejate tegevusi:
jalakäija käib, juht
juhib;
*Oskab selgitada
liiklemise erinevusi
valges, pimedas,
lähtuvalt
aastaaegadest;

6-7 aastased

* Oskab leida lasteaia asukoha
kaardil.
* Oskab nimetada ohtusid
lasteaia ümbritsevas
liikluskeskkonnas.
* Oskab selgitada erinevusi
reguleeritud ja reguleerimata
ülekäikudel.
* Oskab selgitada ja nimetada
erinevusi maa- ja linnaliikluse
keskkonnas

3.10. Valdkond Eesti keel kui teine keel
Eesmärgiks valdkonnas Eesti keel kui teine keel on, et laps:
o tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu;
o soovib ja julgeb suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega;
o tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest;
o kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtluses.
Sisu:
o kuulamine;
o kõnelemine;
o eesti kultuuri tutvustamine.
Põhimõtted:

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ka korraldamisel:
o peame oluliseks eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuse käigus, kus
sõnalist suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemed jmt);
o pöörame erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustamisele:
kasutame miimikat, kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat, rütmi ja
mitmesuguseid näitlikke vahendeid;
o suuname last õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes ning suheldes, luues
selleks lapsi huvitavaid olukordi, sh väljaspool lasteaeda (kauplus, teater,
spordivõistlus, õppekäik jm);
o kordame õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides, keeleõpet
seostame teiste tegevustega: liikumise, laulmise, käelise tegevuse, vaatlemisega jmga.
o vestlusteemade valimisel lähtume lapse kogemustest, samateemalistest vestlustest
rühmas või kodus (emakeeles);
o valime mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid ette- ja
ühislugemiseks;
o rõhutame õige kõne mudelite kasutamist ning osutame vigadele delikaatselt,
korrates sõna või fraasi korrektsena.
Lapse arengu eeldatavad tulemused mitte eesti kodukeelega lapsed eesti
õppekeelega rühmas:

Üldteema

Esimene poolaasta

Teine poolaasta

Järgnev periood
(kuni
kooliminekuni)

KUULAMINE

1)Tunneb huvi eesti
keele vastu.
2)Kuulab ja tajub eesti
keele kõla.
3)Reageerib tegevustes
kasutatavatele
lihtsamatele
korraldustele.
4)Tunneb ära
lihtsamad õpitud sõnad
ja väljendid tuttavas
kontekstis ning
mõistab neid.

1)Mõistab etteloetud
või jutustatud
eakohase eestikeelse
teksti põhisisu.
2)Tunneb ära uued
õpitud sõnad,
mõisted ja väljendid
ning mõistab neid.
3)Saab aru
baassõnavara
ulatuses.

KÕNELEMINE

1)Tunneb lihtsamaid
viisakusväljendeid.
2)Näitab üles huvi
esemete ja tegevuste

1)Reageerib
adekvaatselt eesti
keeles antud
korraldustele.
2)Kuulab eestikeelset
ettelugemist või
jutustamist ja tunneb
kuuldu pildil ära.
3)Kuulab ning suudab
jälgida ja meeles
pidada täiskasvanu
eestikeelset seletust.
4)Mõistab esitatud
küsimusi.
5)Tunneb ära õpitud
sõnad ja väljendid ning
mõistab neid.
6)Kuulab ja mõistab
kõnet, mis on vahetult
seotud
suhtlussituatsiooniga.
1)Kasutab
elementaarseid
viisakusväljendeid
erinevates

1)Räägib õpitud
sõnavara piires
endast ja oma perest
ning vestleb endale

HÄÄLDAMINE
EESTI KULTUURI
TUTVUSTAMINE

eestikeelsete nimetuste
vastu.
3)Kordab järele õpitud
sõnu ning kasutab neid
tuttavate esemete,
tegevuste ja omaduste
nimetamiseks.
4)Näitab üles huvi
suhtlemise vastu ning
vajaduse korral loob
kontakti täiskasvanute
ja teiste lastega.

suhtlussituatsioonides.
2)Oskab koostada
lihtsamaid fraase ja
lauseid.
3)Kõneleb õpitud
sõnavara piires ning
suudab algatada ja
lõpetada vestlust.
4)Kasutab lihtsaid
fraase ja lihtlauseid.
5)Oskab vastata
küsimustele õpitud
sõnavara piires.

Hääldab järele kuuldud
sõnu.
1)Tunneb huvi Eesti
rahvussümbolite vastu.
2)Teab ja oskab
nimetada mis riigis ta
elab.
3)Tunneb huvi Eestis
tähistavate
rahvakalendri
tähtpäevade vastu

Hääldab õpitud sõnu
õigesti.
1)Oskab Eesti
rahvussümbolitest
nimetada ning
kirjeldada Eesti lippu,
rahvuslille ja
rahvuslindu.
2)Oskab nimetada
mõnd Eestis
tähistatavat riiklikku ja
rahvuslikku tähtpäeva.

olulistel teemadel.
2)Teab peast mõnda
eestikeelset luuletust
ja laulu.
3)Vastab
küsimustele ja oskab
ise esitada
lihtsamaid küsimusi.
4)Osaleb õppes
aktiivselt.
5)Valdab aktiivselt
baassõnavara
rutiintegevuste ja
läbivõetud teemade
ulatuses.
6)Suhtleb iga päev
eakaaslaste ja
täiskasvanutega
eesti keeles ning
osaleb aktiivselt
mitmesugustes
tegevustes ning
mängudes.
Hääldab uusi sõnu
õigesti.
Valdkondade „Keel
ja kõne“ ning „Mina
ja keskkond“
eeldatavad
tulemused.

3.11. Valdkond Keskkonnakasvatus
Eesmärgid valdkonnas Keskkonnakasvatus on, et laps:


õpib tundma looduse seaduspärasusi, nende omavahelisi seoseid ja ümbritseva
keskkonna terviklikkust;



näeb ümbritsevat loodust ja keskkonda läbi vaatluste, uurimist, katsetamiste ja
töötegevuse;



tutvub rahvakalendriga läbi mängu, looduse- ja keskkonnakasvatuse;



tutvub taaskasutuse ja jäätmekäitluse valdkonnaga.

Sisu ja põhimõtted:
Keskkonnakasvatus on aluseks mõistmisel, et kogu maailm on üks tervik, et iga tegu,
sealhulgas iga üksiku inimese tegevus annab tulemusi, mis ei ole ette ennustatavad.
Keskkonnakasvatus ei ole õppeaine nagu iga teine, peame olulisimaks põhimõtteks, et:


keskkonnakasvatus on eluviisiõpetus;



haridus säästlikkuse suunas;



pidev juurde õppimine, uute võimaluste nägemine, kohanemine;



positiivsuse säilitamine;

nii õppimine ja õpetamine peavad pakkuma teadmisi, oskusi, väärtushinnanguid ja
hoiakuid, et tekiksid muutused lastes, lastevanemates ja

lasteaia personalis ning

enesekindlus puhta keskkonna nimel tegutsemiseks.
Avatud õpikeskkond on keskkond, mida kasutatakse õppimis- ja kasvatustegevuste
eesmärkide saavutamiseks väljaspool rühmaruumi (lisanduda võib ka virtuaalne
keskkond). Põhjendusi õpikeskkonna avardamiseks on mitu:


loodus kui loovust inspireeriv, elamuste ja rahunemise koht;



looduses olemine on oluline lapse tervisele;



vajadus tasakaalustada laste otseseid ja kaudseid kontakte tegeliku eluga;



võimaldada mitmekesiseid kontakte ja suhtlemist;



jätkusuutliku/kestliku idee ellu rakendamine.

Ökoloogiline püramiid keskkonnahariduses – keskkonna kogemine → suhe keskkonna
kui tervikuga → keskkonnaalased teadmised ja oskused → keskkonda toetav tegevus.
ÕPIKESKKONNAD KOGUKONNAS!
Koostöös lastevanematega otsime, kus on tegelikus elus kogukonna piirides korraldatud
RÕKi eesmärkidest lähtuvaid õppe- ja kasvatustegevusi (saadud teadmisi, elulisi oskusi,
õpitud väärtusi tundma).
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgil tahame ära kasutada ühiskonnaelu, majandus-,
loodus- ja kultuurmaastikke, haarata kogukonna eri keskkondi – jätkusuutlikkuse idee:
sotsiaalset (päästeamet, vallavalitsus, politsei, haigla, …);

majanduslikku (orelitöökoda, juuksuritöökoda, autoremonditöökoda, kauplused,
leivatehas, postkontor …);
kultuurilist (muuseum, näitused ...);
looduslikku (mets, Valgejõgi, Männikumägi, Rotimägi …).

Keskkonnakasvatuse valdkonna temaatika kattub suures ulatuses valdkonnaga Mina ja
Keskkond. Need kaks käsitletavat valdkonda täiendavad teineteist ja on kogu
õppekasvatusprotsessi alustaladeks.
Eeldatavad tulemused vanuseti on välja toodud valdkonna „Mina ja Keskkond“ all.

Mina ja minu keha
Lapsepõlv – laps kasvab, sünnipäev, lapse õigused;
Laps ja täiskasvanu – noorus, vanadus, laps;
Perekond – ema, isa, õde, vend;
Sugulased – onu, tädi, vanavanemad, erinevad põlvkonnad, sugulased;
Kodu – kodumaja, koduhoov, kodused tegevused, koduloomad;
Eluring – sünd, surm, laps, täiskasvanu, kohustused;
Keha – kehaosad, tunne iseennast, poiss, tüdruk;
Terve keha – sportlikud eluviisid, puhas vesi, õhk, ümbrus;
Haige keha – ohutud liikluses, looduses, kodus;
Tervislik ja ebatervislik söök – tervisele kasulik, kahjulik, vitamiinid;
Tervislik elu ja ebaterve elu – liikumine, hammaste tervishoid, puhtus, sotsiaalne
keskkond (sõbralikkus, teistega arvestamine, andestamine, vägivallatus);
Sport – sportlikud eluviisid, trennid, liikumine;
Aistingud – kuulan-kuulen, vaatan-näen, tunnen;
Oht ja ohutus – ohud liikluses, kodus, lasteaias, looduses;
Ümbrus, sotsiaalsus
Sõber – minu sõbrad;
Tuttav – perekonnatuttavad, tutvuste sobitamine;
Naaber – minu naabrid, naaberriigid, naabrite vahelised suhted;

Erivajadusega inimene - kes see on, märkamine, abistamine

Tegevused
Soovid ja kohustused – kelleks tahan saada;
Vaba aeg ja tööaeg – puhkus ja töö;
Lasteaed – sõbrad, õpetajad, kaaslased; lasteaiatöötajad, nende ametid.
Kool – lapsed õpetajad, õppimine, õppevahendid;
Töö – töö ja puhkus, vastutus ja kohustus, töö ja tasu, raha;
Elukutsed – vanemate elukutsed, kelleks tahan saada;
Raha – töö ja tasu, euro, sent, paberraha, münt, raha väärtus;

Kodukoht
Minu kodukoht – kodumaja, koduõu, aadress, loodus, asukoht, linn - Tapa, kui
raudteelinn, maa, küla, alev;
Majad minu kodulinnas - vajalikkus, väljanägemine, otstarve;
Maa minu ümber – loodus Valgejõgi, Männikumägi, Rotimägi, asukoht, lähemad
naaberriigid;
Linn ja maa – loodus, liiklus, loomad;
Liiklus, mina ja teised – jalakäija, liikleja, liiklusmärgid, liikluseeskirjad;
Sünnimaa, kodumaa, isamaa –rahvus ja emakeel; rahvushümn, -lipp, -lill, -lind
Naabermaa – lähimad naaberriigid, nende tavalisemad nimed, tavad;
Maailma maad – gloobus, lapsed mujal maailmas, olulisemad traditsioonid;
Loodus – loodushoid, looduskaitse, säästlikkus looduses;
Aasta ja aastaajad – kevad, suvi, sügis, talv, aastaaegade vaheldumine, muutused taimeja loomariigis, inimeste riietus, töö, laste mängud eri aastaaegadel;
Ilm siin ja seal – seos aastaaegadega, ilmastiku muutumine, öö ja päeva vaheldumine;
Tähtpäevad ja pühad – traditsioonid, rahvakalendri tähtpäevad nende seos loodusega;
Traditsioon ja kombed minu kodus, minu ümber ja teiste ümber – rahvakalendri
tähtpäevad, rahvusvahelised pühad, riigipühad;
Mets – puud, põõsad, taimestik;
Loomad – kodu ja metsloomad; põhja- ja lõunamaa loomad, öö- ja päevaloomad, loomade
käitumine eri aastaaegadel, järglaste kasv ja areng;

Linnud – kodu- ja metslinnud; põhja- ja lõunamaa linnud ; öö- ja päevalinnud; lindude
käitumine eri aastaaegadel, pesa ehitamine, väliskuju, järglaste kasv ja areng;
Valgus, soojus, vesi ja maa – nende tähtsus loomade-, inimeste- ja looduse jaoks;
Keskkonnahoid - loodushoid, jäätmete sorteerimine - tähtsus, vajalikkus meie kõikide
jaoks;

3.12. Valdkond Ettevõtlik õpe
Ettevõtlik õpe on õppeprotsess, kus teadmiste ja oskuste omandamine toimub
ettevõtlikkuse võtmes läbi juhendamise, vastutustunde ja loovate lahenduste kasutamise
ning praktilise eluga seostatult.

Sisu ja põhimõtted:








Siduda õppimine ja teadmiste omandamine praktilise tegevusega – valime
valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast, mis
hõlmab sotsiaalset keskkonda, loodus- ja tehiskeskkonda, sealhulgas tervise- ja
liikluskasvatust.
Loominguline ja „ahhaa“ efekti tekitav lähenemine õppeprotsessi – suuname last
ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu- ja
igapäevatoimingute kaudu.
Meeskonnatöös osalemine ja vastutamine – suuname last tegutsema koos teistega,
olema julge algataja.
Rollide jagamine ja oma rolli eest vastutamine – ergutame last olema julge algataja,
vastutustundlik ning hooliv.
Eneseanalüüsimine ja tagasiside andmine – suuname last küsimusi esitama,
probleemi püstitama, küsimustele vastuseid leidma, oletama ja oletusi kontrollima
ning kogetust järeldusi tegema.

Ettevõtlik inimene:
Mõtleb loovalt – on avatud, uudishimulik, oskab leida uusi ideid ning probleeme loovalt
lahendada, õpib oma vigadest ning on võimeline märkama võimalusi globaalsel tasandil.
Algatab julgelt – on motiveeritud ja iseseisev, oskab mõelda suurelt ja ambitsioonikalt,
seab kõrgeid eesmärke, tahab saavutada parimat ning julgeb otsustada ja katsetada.
Tegutseb arukalt – on sihikindel, oskab hinnata oma tegude tagajärgi endale ja
ümbritsevale, oskab teadlikult kavandada ja kasutada ressursse ning luua koostöösuhteid.
Vastutab ja hoolib – arvestab enda ümber olevate inimeste ja keskkonnaga, tegutseb
vastutustundlikult ning tuleb toime määramatuse ja ebaõnnestumistega.

Eelnevast lähtuvalt püstitasime valdkonnas Ettevõtlik õpe järgmised eesmärgid:
Laps:









Lapsel:



on õpihuviline ja huvitatud uute teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamisel;
oskab otsida uusi lahendusi ja motiveeritud proovima uusi tegevusi;
kasutab omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes ning õpib
arutlema omandatud teadmiste ja oskuste üle;
kavandab ja korraldab oma igapäeva tegevusi, teeb eakohaseid valikuid;
tegutseb ühiselt koos teistega ja viib püstitatud eesmärgid lõpuni;
julgeb paluda abi ja nõu täiskasvanult probleemide ja murede lahendamisel;
on vastutustundlik ja hooliv ning osaleb meeskonnatöös;
saab tunda eduelamist, mis on aluseks positiivsete väärtuste ja hoiakute
kujunemisele ja õpib toime tulema ka ebaõnnestumistega;
õpib hindama oma tegevuse tulemuslikkust.
areneb suhtlemisoskus, enesekindlus ja enesehinnang;
areneb loovmõtlemine – rakendab loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid
ümbritsevast maailmast.

Ettevõtlusõppe raames läbiviidavad tegevused:


Erinevate sihtgruppide aktiivne kaasamine ja koostöö ürituste korraldamisel



Heategevuslaatade (taimelaat, mihklilaat, jõululaat) korraldamine



Õppekäigud erinevatesse
(Kaitsevägi jms)



Erinevate erialainimeste küllakutsumine



Väljasõitude ja ekskursioonide organiseerimine (Jäneda, Lehtse, Tamsalu
Tammepark, Vahakulmu, Saksi, Rakvere, Tallinn jne)



Konkurssidel osalemine

asutustesse,

eelistatud

lastevanemate

töökohad

Eeldatavad tulemused:
2-3 aastased
1)matkib lihtsamaid
töövõtteid;
2) asetab töövahendid
kokkulepitud kohta;

4-5 aastased
1)kirjeldab üldtuntuid
elukutseid oma kodukohas;
2)loetleb tuntumate ametite
juurde kuuluvaid
töövahendeid;

6-7 aastased
1)oskab end tutvustada;
2)teab oma kohustusi ja
õigusi;

3)teab mõistet hea ja paha
tähendust;
4) oskab haiget saanud
sõpra lohutada;
5)saab aru, et inimestel
võivad olla tema omadest
erinevad emotsioonid ja
tunded;
6)loob sõprussuhteid
nendega, kellega ollakse
tihti koos; tegutseb
kontakti luues ja säilitades
sihipäraselt;
7)järgib lihtsamaid
sotsiaalseid reegleid ning
eeskujudele toetudes
jäljendab igapäevaelu rolle
ja tegevusi;
8)tahab igapäevastes
olukordades valikute üle
ise otsustada ning üritab
neid ka täide viia.

3)põhjendab mängu- ja
töökoha korrastamise
vajadust;
4)teab mõistete õige ja vale
tähendust;
5)oskab sõpra lohutada ja
abistada;

3)teab ja oskab kirjeldada
erinevaid elukutseid ning
nende vajalikkust;
4)mõistab töö ja vastutuse
tähtsust;
5)soovib osaleda
jõukohastes kodutöödes;

6)teab üldtuntuid
viisakusreegleid;

6)selgitab raha otstarvet;

7)oskab väljendada oma
7)teab mõiste ausus ja ning
emotsioone teisi arvestavalt püüab vastavalt käituda;
(rõõm, mure jm);
8)naudib rühma kuulumist
ja eakaaslaste seltsi ning
ühistegevust;

8)hakkab mõistma
vastutust oma tegude eest;

9)teeb eesmärgi
saavutamiseks koostööd,
jagab ja vahetab;

9)oskab arvestada oma
arvamustest ja huvidest
erinevaid arvamusi ja
huve;
10)suhtub ümbritsevasse
hoolivalt ning käitub seda
säästvalt;
11)osutab abi ja küsib
vajadusel ise;
12)õpib tegema koostööd;

10)aktsepteerib reegleid,
kogemusi ja muutusi;
11)seab endale mõningaid
eesmärke ja täidab neid;
12)väärtustab oma
saavutusi, ent vajab oma
tegevuse tunnustamist ja
täiskasvanu tähelepanu.

13)saab aru oma-võõras
tähendusest;
14)selgitab oma seisukohti;
15)seab endale eesmärke ja
üritab neid ellu viia.

4. ÕPPE-

JA

KASVATUSTEGEVUSE

PISIPÕNN (PÄEVAKAVA
KASVATUSTEGEVUSE

KORRALDUS TAPA

KOOSTAMISE

PÕHIMÕTTED,

KAVANDAMISE

PERIOODI

LASTEAIAS
ÕPPE-

JA

PIKKUS),

SEALHULGAS SUVEPERIOODIL

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus, sealhulgas ka suveperioodil:
1. Tapa lasteaia Pisipõnn õppe- ja kasvatustegevuse korraldus lähtub lasteaia õppekavast
ning Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas kirjeldatud õpikäsitusest.
2. Lasteaia Pisipõnn õppeaasta algab 01.septembril ning kestab 31.augustini.
3. 01.juunist kuni 31.augustini kehtib avatud rühmade suveperioodi tegevuskava, kus
kajastub õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

suvekuudel. Seoses enamus laste

suvepuhkustel viibimisega moodustatakse lasteaias

segarühmad, kus käivad lapsed

vanuses 3-7. Suveperioodil on põhirõhk pandud õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade
sisu kordamisele ja mängulisele tegevusele õues.
4. Rühmaõpetajad kavandavad oma rühma õppe- ja kasvatustegevuse tegevuskava
vastavalt kokkulepitud perioodi pikkusele (aasta-, kvartali-, või kuu

tegevuskava).

Tegevuskava koostatakse vastava perioodi alguses. Rühma tegevuskava koostamise
aluseks on Tapa lasteaia Pisipõnn õppekava ning Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.
5. Rühma tegevuskava põhjal kavandavad õpetajad õppe- ja kasvatustegevused nädalaks,
täpsustades tegevuskavas kavandatud tegevusi.
6. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse nädala eesmärgid, temaatika,
õppesisu ja –tegevused keskkonnas elasteaed.eu. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse
kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi.
7. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus lähtub koduloolisuse printsiibist, lõimides õppeja kasvatustegevusi, valdkondi ja teemasid.
8. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestavad pedagoogid lapse arengutaset,
vanust ning lapse huve. Laste vanusest lähtuvalt on õpetaja kavandatud lõimitud õppe- ja
kasvatustegevuste kestus:
1-3 aastastel lastel

10-20 minutit

3-5 aastastel lastel

25-30 minutit

6-7 aastastel lastel

35-40 minutit

Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest - lähemalt
kaugemale, üksikult üldisemale.

Päevakava koostamise põhimõtted:
1. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale
päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi
kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
2. Päevakava võimaldab sujuva ülemineku ühelt tegevuselt teisele.
3. Päevakava koostamisel on silmas peetud laste arenguvajadusi. Noorema rühma
päevakava võimaldab rohkem mänguaega, keskmise ja vanema rühma päevakavas on
suurem osakaal õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevustel.
4. Lasteaia päevakava on paindlik. Päevakavas on kindlad vaid söögiajad ja muusika- ning
liikumistegevused, söögiajad on ajastatud vastavalt vanuserühmadele:
8.20 - 9.15

hommikusöögi aeg

12.05 – 13.00

lõunasöögi aeg

15.40 - 16.35

õhtusöögi aeg

Ülejäänud päev möödub lapsel tegutsedes, mängides, õues olles, õppekäikudel käies.
Tegevused toimuvad lõimitult. Õpetaja jälgib, et kavandatud tegevused ja laste
vabategevused oleks tasakaalus ning päeva läbivaks tegevuseks oleks nii juhendatud kui
vaba mäng.

ÜHISÜRITUSTE PLAAN
2022/2023 õppeaastal
TEGEVUSED

LÄBIVIIMISE AEG

VASTUTAJA

SEPTEMBER
Teadmistepäev

1. september

Vanavanemate nädal
Sügisesed spordipäevad
Matkapäevad
Lasteteater „Rõõmulill“
Mihklipäeva näitus ja laat

5.-9.september
19.-30.september
September/oktoober
21.september
29. september

muusikaõpetajad/ koolieelsete
rühmade õpetajad
rühmaõpetajad
liikumisõpetajad
rühmaõpetajad/liikumisõpetaja
õppealajuhataja
kogu personal

OKTOOBER
Sügispidu

3.-7.oktoober

rühmaõpetajad/
muusikaõpetajad

Leivanädal
Fotograaf

3.-7.oktoober
13.oktoober
14.oktoober

rühmaõpetajad
peamaja
Nooruse 2, Vahakulmu
õppealajuhataja

Lasteteater „Mikud-Mannid“
Liiklusnädal rühmades

10.oktoober
17.-21.oktoober

õppealajuhataja
rühmaõpetajad

NOVEMBER
Hingedepäev
Isadepäeva tähistamine

2.november
7.-11.november

rühmaõpetajad
muusikaõpetajad/
liikumisõpetajad/rühmaõpetajad

Mardipäeva tähistamine

9. november

Lasteteater „Hea tuju teater“
Kadripäev

14.november
23. november

rühmaõpetajad/
muusikaõpetajad
õppealajuhataja
rühmaõpetajad/
muusikaõpetajad

Advendiaja alguse tähistamine

28.november

muusikaõpetajad/
rühmaõpetajad

DETSEMBER
Teater Tapa Kultuurimajas

detsember

õppealajuhataja/
rühmaõpetajad

Lasteteater „Onu Ervini
lasteteater“
Advendikohvik

7.detsember

õppealajuhataja

detsember

rühmaõpetajad/õppealajuhataja

Jõulupidu

13.-22.detsember

muusikaõpetajad/rühmaõpetajad

Uue aasta saabumise
mängupeod rühmades

30.detsember

rühmaõpetajad

JAANUAR
Kuuse ärasaatmine
Rahvaloominguõhtu
Lasteteater

muusikaõpetajad
muusikaõpetajad
õppealajuhataja

6. jaanuar

VEEBRUAR
Sõbrapäev

14.veebruar

Lasteteater „Anne Velli laste
show“
Vastlapäev

14.veebruar

rühmaõpetajad/liikumis- ja
muusikaõpetaja
õppealajuhataja

21.veebruar

liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

Vabariigiaastapäev

22.veebruar
23.veebruar

muusikaõpetajad/
rühmaõpetajad

MÄRTS
Tüdrukute nädal
Lasteteater „Eesti lasteteater“
Emakeelepäev
Kevade algus

rühmaõpetajad
õppealajuhataja
rühmaõpetajad
rühmaõpetajad

6.-0.märts
13.märts
14.märts
20.märts

APRILL
Salatinädal “Teeme ise
tervisliku toorsalati”
südamenädala raames
Lasteteater Lepatriinu
Munadepühade tähistamine

4.-8.aprill

rühmaõpetajad

18.aprill
7.aprill

Nõidade tralli-valli

28.aprill

õppealajuhataja
rühmaõpetajad,
muusikaõpetajad
rühmaõpetajad

MAI
Emadepäev

8.-12. mai

muusikaõpetajad,
rühmaõpetajad

Lasteteater
Ülemaailmne kehalise
aktiivsuse päev
Matkad ja väljasõidud
Lõpupidu

õppealajuhataja
liikumisõpetajad

mai
1.-31.mai

25.-31.mai

rühmaõpetajad,
liikumisõpetajad,
õppealajuhataja
Õnneseen/Päikesejänku/Sinilill/
Päiksekiir

JUUNI
Lastekaitsepäev

1.juuni

Jaanipäev

22.juuni

rühmaõpetajad,
liikumisõpetajad,
muusikaõpetajad
rühmaõpetajad

AUGUST
Taasiseseisvuspäeva
tähistamine rühmades

18.august

rühmaõpetajad

Liikumistegevuste tunniplaan 2022/2023 õa Nooruse 2

KOLMAPÄEV
9.00

Sipsik

9.20

Õnneseen

9.55

Pipi

10.20

Tõruke

11.00

Mesimumm

11.20

Lotte

11.40

Karlsson

REEDE
9.00

Sipsik

9.20

Lotte

9.45

Kalsson

10.05

Mesimumm

10.30

Tõruke

10.55

Pipi

11.25

Õnneseen

Muusikategevuse tunniplaan 2022/2023 õa Nooruse 2

Esmaspäev:
Lotte

09.00-09.20

Pipi

09.25-09.55

Tõruke

10.00-10.20

Sipsik

11.30-12.00

Teisipäev:
Mesimumm

11.00-11.30

Õnneseen

11.30-12.00

Neljapäev:
Lotte

09.00-09.20

Pipi

09.25-09.55

Tõruke

10.00-10.20

Sipsik

11.30-12.00

Reede:
Mesimumm

11.00-11.30

Õnneseen

11.30-12.00

Liikumistegevuste plaan peamajas 2022/2023 õa

ESMASPÄEV
9.30

Muumi

10.00

Sinilill

TEISPÄEV
10.30

Tibuke

11.00

Päiksekiir

11.30

Päikesejänku

15.00

Mürakaru

15.30

Rüblik

KOLMAPÄEV
9.05

Rüblik

9.30

Tibuke

10.00

Lepatriinu

10.30

Mürakaru

11.00

Päiksekiir

11.30

Päikesejänku

REEDE
10.30

Lepatriinu

11.00

Päiksekiir

11.30

Päikesejänku

Muusikatundide ajad 2021/2022 õa peamajas

ESMASPÄEV
Lepatriinu

09.05 – 09.25

Mürakaru

09.30 – 09.55

Rüblik

10.00 – 10.30

Muumi

10.50 – 11.10

Sinilill

11.30 – 11.55

TEISIPÄEV
Tibuke

09.00 – 09.20

Päiksekiir

09.25 – 09.55

Päikesejänku

10.00 – 10.30

NELJAPÄEV
Lepatriinu

09.05 – 09.25

Mürakaru

09.30 – 09.55

Rüblik

10.00 – 10.30

Muumi

10.50 – 11.10

Sinilill

11.30 – 11.55

REEDE
Tibuke

09.00 – 09.20

Päiksekiir

09.25 – 09.55

Päikesejänku

10.00 – 10.30

2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta
koolivaheajad
Vastu võetud 09.09.2020 nr 32
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.
§ 1. 2021/2022. õppeaasta koolivaheajad
2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.
§ 2. 2022/2023. õppeaasta koolivaheajad
2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.
§ 3. 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad
2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. septembril 2021. a.
Mailis Reps
Minister
Mart Laidmets
Kantsler

5. LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE JA HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING
KORRALDUS

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning korraldus
Tapa lasteaias Pisipõnn
Kinnitan
13.01.2016 kk 3.7/-11

ALUS
Lasteaia Pisipõnn põhimäärus 2011 pt 3, §15 (49)
KLRÕ 2008 pt 6, §24 ja juurde kuuluv käsiraamat “Lapse arengu hindamine ja
toetamine” 2009
KELS 1999 pt 3, §16 (2), (5)
1. Eesmärgid
1.1. Arengu hindamine on vajalik, et:
 määratleda lapse arengulised saavutused;
 selgitada välja lapse erivajadused, õppimise ja õpetamise eripärad;
 koostada lapsele vajadusel individuaalne õppekava;
 aidata lapsel ise enda arengut ja edasiminekut näha;
 toetada lapse õppimist.
2. Põhimõtted
2.1. Lasteaiaõpetaja jälgib kavakindlalt laste vaimset, sotsiaalset ja füüsilist arengut
lähtudes lapse individuaalsusest, eakohastest pädevustest ja õppekava eesmärkidest.
2.1.1. Vaimse arengu hindamisel vaadeldakse psüühiliste protsesside ja kujutluste ning
õppimise alusoskuste tekkimist, samuti kõne kasutamise ja mõistmise kujunemist.
2.1.1. Sotsiaalse arengu hindamisel vaadeldakse lapse tegutsemist ja suhtlemist teiste laste
ja täiskasvanutega. Jälgitakse lapse mängu arengut, lapse iseseisvust, emotsioonidega
toimetulekuoskusi, ja eneseväljendusoskust, mis on seotud kollektiivis kohanemisega.
Vaadeldakse ka lapse üldinimlike väärtuste kujunemist.
2.2. Lapse arengu hindamisel on olulisel kohal lapse mängu vaatlus, kuna mäng on lapse
arengu alustala ja selleks peab ka päevakavas kõige enam aega jääma. Mängus omandab
laps sotsiaalseid kogemusi, kujunevad tööharjumused, eneseteenindamise oskused ja
kinnistatakse õppekasvatustegevustes saadud teadmisi. Mida huvitavam ja sisutihedam on
lapse mäng, seda kiirem ja mitmekülgsem on lapse areng. Kui laps suudab leida ise
mänguteemad, -vahendid, mängukaaslased, jagada rollid ja panna kõik mängu jaoks vajalik
toimima, on see tõestuseks hästi arenenud mõtlemisest, rikkalikust fantaasiast ja
sotsiaalsest küpsusest kontakti saavutamisel eakaaslastega, st kooliküpsusest.
2.3. Lapse arengu hindamise peamiseks meetodiks on vaatlusmeetod. Kasutatakse ka
intervjuud ja laste tööde analüüsi.

2.4. Õpetaja tutvustab lapsevanematele lapse arengu jälgimise meetodeid ning annab
teavet lapse edusammude ja probleemide kohta.
2.5. Lasteaiaõpetaja annab lapsevanematele laste arengu kohta tagasisidet nii jooksvalt kui
ka organiseeritult (1 kord aastas arenguvestlusel), aluseks lapse arenguvaatlustabel,
kasvumapp ja lapse tehtud tööd ja töölehed. Tunnustatakse toimetulekut, arenemist,
positiivseid hoiakuid ja huvi, samas pööratakse ka tähelepanu lapse veel arendamist
vajavatele külgedele.
2.6. Laste arengu kohta kogutud infot analüüsitakse koostöös rühma meeskonna ja
lapsevanematega (vajadusel ka logopeedi või eripedagoogiga) ning arvestatakse õppekasvatustegevuste läbiviimisel.
2.7. Laste arengu hindamisel teeb lasteaiaõpetaja koostööd logopeediga, muusika- ja
liikumisõpetajaga.
2.8. Laste arengu analüüsid on hinnangute vabad ja positiivses võtmes!

3. Lapse arengu hindamise korraldus
3.1. Arengu vaatlus tabelid
Õppeaasta jooksul tehakse iga lapse arengu kohta 2 korda õppeaastas (sügisel, septembernovember ja kevadel, aprill-mai) kokkuvõte, kus hinnatakse lapse, vaimset, füüsilist ja
sotsiaalset arengut, mis fikseeritakse lapse arenguvaatlustabelisse.
Saadud info lapse kohta annab õpetajatele teada:
 lapse enam arendamist ja tähelepanu vajavad valdkonnad;
 kuidas toetada ja suunata lapse individuaalset arengut (individuaalne töö lastega);
 kes vajab erispetsialistide abi;
 kellele on vajalik koostada individuaalne arenduskava;
 lapse arengu edenemine õppeaasta jooksul;
 kuidas hinnata õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust.
Arengu vaatlus tabel hõlmab eri arenguvaldkondi ja mille aluseks on eeldatavad
üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused, mis on välja toodud
lasteaia õppekavas. Arenguvaatlustabelid on välja töötatud vanuserühmade kaupa:
 1,5 – 2aastane laps;
 2 – 3aastane laps;
 3 – 4aastane laps;
 4 – 5aastane laps;
 5 – 6aastane laps;
 6 – 7aastane laps.
Arengu vaatlus tabelid on pedagoogilisel nõupidamisel heaks kiidetud ja direktori poolt
kinnitatud (Vt. lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4, lisa 5, lisa 6).
Arengu vaatlus tabeleid hoitakse rühmas ja on üks osa lapse kasvumapist, kuni lapse kooli
minekuni (lähtuvalt „Isikuandmete kaitse seadusest“ ettenähtud tingimustele). Lasteaia
lõpetamisel või lapse lahkumisel lasteaiast antakse lapse arengu vaatlus tabelid koos lapse
kasvumapiga lapsevanemale (seaduslikule hooldajale).

3.2. Kasvumapp. Kasvumapi koostamise korraldus.
Lapse lasteaeda saabumisel, alustatakse lapse kasvumapi koostamisega.
Kasvumapi koostamise eesmärgiks on kajastada positiivses võtmes iga lapse
individuaalne arengu lugu, rõhutada apse tugevaid külgi ja tuua esile lapse isikupära.
Kasvumapi koostamise põhimõtted
 kasvumapp koostatakse kõigile Tapa Lasteaia Pisipõnn lastele;
 kasvumapi koostavad rühmaõpetajad;
 kasvumapi koostamisse kaasatakse ka lapsevanemad;
 kasvumapp on aluseks arenguvestlustel.
Lapsevanem toob lasteaeda kasvumapi jaoks vajaliku mapi. Lapsevanemat teavitatakse
kasvumapi koostamise eesmärkidest, sisust, rühma hoiutingimustest ja koostamise
meetodidest.
Kasvumapp sisaldab:
 küsitlustehte lapsevanemale lapse esmakordsel tulemisel Pisipõnni lasteaeda
 arenguvaatlustabeleid;
 lapse rahuoluküsitlusi (igal aastal);
 lapse ütlemisi;
 lapse vaba aja töid, planeeritud tegevustes tehtud töid, töid lapse omal vabal valikul,
lapse ütlused, kirjaharjutused, töölehed jms.
 diplomeid, fotosid
 jms
Sõimest aiarühma üle minnes jätkatakse alustatud kasvumapi koostamist, kuni lapse
lasteaiast lahkumiseni. Lasteaiast lahkudes saab laps kasvumapi kaasa.
Lapsevanem saab oma lapse kasvumapiga tutvuda temale sobival ajal, küsides mappi
rühmaõpetajalt.
Kasvumapp ei ole kättesaadav kolmandatele isikutele.
3.3. Arenguvestlus
Üks kord aastas, viiakse lapsevanematega läbi arenguvestlus, mis annab tagasisidet lapse
arengust ja õppimise tulemustest lasteaias ning selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused
lapse arengu suhtes. Arenguvestluse läbiviimise aja ja koha valib rühmaõpetaja
kokkuleppel lapsevanemaga.
(vt. Lastevanematega arenguvestluste läbiviimise
põhimõtted, tingimused ja kord Tapa lasteaias Pisipõnn 23.01.12 kk 3.7-6).
3.4 Koolivalmiduse määratlemine. Koolivalmiduskaart.
Lapse valmisolek õpingute alustamiseks kujuneb kogu koolieelse aja vältel, mida
mõjutavad lapse sünnipärased võimed, -eeldused kasvukeskkond, aga kindlasti ka lapse
arengu suunajad – vanemad, õpetajad, eakaaslased. Koolieelses rühmas hinnatakse
õppeaasta lõpus ka laste koolivalmidust. Hinnatakse jutustamisoskust, ajas orienteerumist,
kujundite ja ruumisuhete tundmist, mälu, taju mõtestatust, foneemitaju, loogilist mõtlemist,
tähtede tundmist, lugemisoskust, järjestamist, loendamist ja numbrite tundmist.
Koolivalmiduse kaart on dokument, milles kirjeldatakse laste, kes on saanud enne
käimasoleva aasta 1.oktoobrit seitsme aastaseks, arengu tulemusi lähtuvalt
koolieelse
lasteasutuse riiklikust õppekavast, tuues välja
lapse tugevused ja arendamist vajavad
küljed. Koostöös lapsevanemate, muusika- ja liikumisõpetajate, rühmaõpetajate ning

logopeediga koostatakse õppeaasta lõpuks igale lapsele koolivalmiduskaart, mille lasteaed
saadab lapsevanemaga kooskõlastatult elektrooniliselt kooli. Lapsevanemad esitavad
sügisel kooliõpetajale (Koolivalmiduse määratlemise hindamise põhimõtted ja korraldus
koostöös koolidega Tapa lasteaias Pisipõnn) 13.01.2016 kk 3.7/-8).
3.5. Küsimustik uute laste vanematele
Aitab õpetajal fikseerida uue lapse arengu taset, mis aitab (milliseid haigusi on põdenud,
kas laps magab päeval, lapse oskused, huvid, toimetulek jms.), et lapse sulandumine
kollektiivi sujuks võimalikult pingevabalt.
4. Erivajadusega- ja muukeelne laps
4.1. Erivajadusega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on
meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteaia direktor.
4.2. Vajadusel koostatakse koostöös rühma õpetajatega logopeedi/eripedagoogi jt
spetsialistide ning lapsevanematega lapsele individuaalne arenduskava. Vähemalt üks
kord, soovitavalt kakas korda õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava
rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edaspidistest vajadusest.
(Vt. “Erivajaduste väljaselgitamise põhimõtted Tapa lasteaias Pisipõnn” ja
“Erispetsialistide nõustamise põhimõtted Tapa lasteaias Pisipõnn”).
4.3. Eesti keelest erineva emakeelega lapsi käsitletakse samuti kui erivajadusega lapsi, sel
juhul ei tulene erinevad vajadused mitte lapse pärilikest eeldustest ega organismi
funktsionaalsetest kahjustustest, vaid keelekeskkonna erinevusest kodus ja lasteaias.
4.4. Lasteaias käivad muukeelsed lapsed omandavad eesti keele:
 eestikeelses keskkonnas igapäevase suhtlemise käigus;
 igapäevaste planeeritud lõimitud õppetegevuste kaudu;
 individuaalsete tegevuste kaudu eesti keele paremaks omandamiseks;
 erivajadusega muukeelsele lapsele koostatakse eesti keele, kui teise keele
õpetamiseks vajadusel individuaalne arenduskava.
(Vt. Muukeelsete laste toetamise põhimõtted Tapa lasteaias Pisipõnn 03.09.2014 kk 3.7/48).
4.5. Kõik eelpool nimetatud lapse arengu hindamise põhimõtted ja korraldus kehtivad ka
erivajadusega- ja muukeelse lapse arengu hindamisel.

5.1. Koolivalmiduse hindamine
Koolivalmiduse määratlemise, hindamise ja korraldamise põhimõtted koostöös
koolidega Tapa lasteaias Pisipõnn
Kinnitan
13.01.2016 kk 3.7/-8

ALUS:
KELS vv 1999, redaktsiooni jõustumine 01.01.2012, pt 3 §16 (5)
KLRÕ 2008 pt 6, §24
Lasteaed Pisipõnn põhimäärus 13.01.2011 nr 40 pt 3, §15 (4)
Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide
loetelu ja nende täitmise kord § 6

1. Koolivalmiduse määratlemine.
Lapse valmisolek õpingute alustamiseks kujuneb kogu koolieelse aja vältel, mida
mõjutavad lapse sünnipärased võimed, -eeldused kasvukeskkond, aga kindlasti ka lapse
arengu suunajad – vanemad, õpetajad, eakaaslased.
Koolivalmidus on sujuv üleminek mänguliselt tegevuselt õpitegevusele. Lapse
koolivalmiduse kujunemist jälgitakse õpetajate poolt kogu koolieelsel perioodil.
Logopeed testib sügisel (septembris) koolieelikuid ja selgitab välja mahajäämuse
eeldatavas eakohases arengus.
Vajadusel nõustatakse lapsevanemaid koolipikenduse küsimustes või kooliminevale
lapsele sobiva õppevormi valikul. Lapsevanem võib taotleda maakonna
nõustamiskomisjonilt lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra.
Lasteaiapoolne esindaja nõustamiskomisjonis on logopeed, kes vastutab kostöös
rühmaõpetajatega ka komisjonile esitatavate dokumentide kogumise eest.
Koolipikendusele jäävatele lastele koostatakse individuaalne arenduskava.

2. Koolivalmiduse hindamine
Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis
õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu selgitusi, korraldusi.
Koolivalmidust vaadeldakse läbi 3 arenguaspekti: füüsilise, sotsiaalse ja vaimse.
2.1.Lapse tervisest, füüsilisest arengust saab vanem tagasisidet perearstilt või
lastearstilt. Sellest oleneb lapse koormustaluvus ja töövõime. Laps peab taluma
koolipäeva ja koolitee pikkust, jaksama kanda koolikotti. Olulised on lapse
liikumisaktiivsus ja vastupidavus, erutus- ja pidurdusprotsesside tasakaal, oskus
valitseda oma liigutusi ja liikumismotoorne areng jne.
2.2. Koolivalmiduse vaimse arengu aspekti puhul on oluline:
 vaatlusoskus (oskus kuulata, uurida, koondada tähelepanu ka igavamale
tegevusele);
 tajude diferentseeritus ja mõtestatus (oskus eristada olulisi tunnuseid
ebaolulistest);







kujutlused ruumist (all, üleval, peal, kohal, ees, taga, kõrval, vahel) ja ajast
(eile, täna, homme, nädalapäevade nimetused, aastaaegade tunnused);
oskus järjestada esemeid suuruse, pikkuse, laiuse ja kõrguse järgi;
oskus anda esemetele, nende tunnustele ühine nimetus (üldnimede osakaal
sõnavaras), jutustada oma lemmiktegevusest või sündmusest, pildi ja/või
saripildi järgi;
kõne ja väljendusoskus (oskus seotult ja arusaadavalt kirjeldada tuttavate
esemete ja nähtuste omadusi, anda edasi oma mõtteid, selgitada olukordi);
tähelepanu koondamine (katkestamata tegevus vähemalt 10 minutit).

2.3. Sotsiaalse koolivalmiduse näitajateks on:
 lapse soov õppida, omandada uusi teadmisi, so motivatsiooniline
valmisolek õppetööks;
 täiskasvanu korraldustest, juhistest aru saamine ja täitmine;
 kollektiivis kaaslastega arvestamine ning koos tegutsemise oskus;
 püüdlus alustatud tegevust lõpuni viia;
 kohanemisvõime;
 toime tulemine eneseteenindamisega;
 tahtelise käitumise elemendid.
Et kooliaeg kujuneks rõõmurohkeks, on hea, kui laps vähemalt viimasel aastal enne kooli
käiks kas lasteaias või kooli ettevalmistusrühmas.
3. Koolivalmiduse korraldus ja koostöö koolidega. Koolivalmiduse kaart.
3.1.Tapa lasteaias Pisipõnn koolieelikute koolivalmiduse hindamisel on aluseks
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, Laste arengu hindamise põhimõtted ja
korraldus Tapa lasteaias Pisipõnn ja Erivajaduste väljaselgitamise põhimõtted
Tapa lasteaias Pisipõnn.
3.2.Koolivalmidust määratakse lasteaias koostöös Tapa Gümnaasiumi
algklassiõpetajatega 1 x aastas. Lasteaiaõpetajad viivad läbi lastega
koolivalmiduse testid.
3.3.Iga koolimineva lapse kohta täidavad rühmaõpetajad koostöös muusika-,
liikumisõpetaja, logopeedi ja lapsevanemaga koolivalmiduse kaardi.
Arvestatud on isiku konfidentsiaalsusega.
3.4.Koolivalmiduse kaart. Koolivalmiduse kaart on dokument, milles
kirjeldatakse laste, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1.oktoobrit seitsme
aastaseks, arengu tulemusi
lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust
õppekavast, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed (vt.
Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning korraldus Tapa
lasteaias Pisipõnn 13.01.16 kk 3.7/-11)
3.5.Koolivalmiduse kaardi koostamise aluseks on 2 x aastas täidetav lapse
arenguvaatlustabel, kasvumapp ja lapsevanematega läbi viidud arenguvestluste
tulemused.
3.6.Koolivalmiduse kaart kinnitatakse rühmaõpetajate, lasteasutuse direktori ja
lapsevanemate allkirjadega, vajadusel ka logopeedi allkirjaga.
3.7.Lasteasutuse õppekava läbinule annab koolivalmidusekaardi, milles on
kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduse kaardi kooli,
kus laps asub täitma koolikohustust.

3.8.Koolivalmiduse kaardi koopiaid säilitatakse elektrooniliselt lasteaias 5 aastat
(Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustööalaste kohustuslike dokumentide
loetelu ja nende täitmise kord“ Haridus- ja teadusministri määrus nr 44,
31.08.2011).

6. LAPSE ARENGU EELDATAVAD ÜLDOSKUSED
Üldoskused jagatakse nelja rühma:
6.1. Mänguoskused
Eelkoolieas on lapse põhitegevuseks mäng. Laps omandab ja kinnistab mängu
käigus uut informatsiooni, oskusi, peegeldab neis tundeid ja soove, õpib suhtlema
eakaaslastega, omandab sotsiaalseid kogemusi ja käitumisreegleid.
Mäng on lapsele loomulikum ja eakohasem õppimise viis, mille kaudu kujuneb
lapse valmidus õppida ja ka mängukogemus on ka õpikogemus.
Eesmärgid:
Mängides õpib laps:
o nägema maailma erinevatest rollidest ja positsioonidest lähtudes;
o arvestama teiste soove ja huve;
o kooskõlastama oma ideid teiste omadega;
o alluma reeglitele;
o täitma ühist eesmärki;
o teisi aitama.
Mängud jaotatakse:
o vabamängud ehk loovmängud;
o reeglimängud ehk valmismängud
Mängu tekkeks ja arenguks on vaja teatud tingimusi. Õpetaja ülesandeks on luua
igakülgsed võimalused laste mängudeks:
o laps vajab teadmisi, muljeid ja kogemusi ümbritsevast maailmast, loodusest,
elust ja tegevusest;
o laps vajab mitmekesist mängukeskkonda mänguasjade ja erinevate materjalide
näol;
o lapse jaoks on oluline oskuslik juhendamine ja ka lapsega koos mängimine;
o lapsel peab mängides säilima iseseisvus, algatusvõime ja valikuvabadus.

Sõime rühm

Kuni 3 aastase
lapse arengu
eeldatavad
tulemused
1) tunneb rõõmu
liikumisest,
arenevad
põhioskused;
2) mõistab
mängude,
mänguasjade ja
mängimise
tähendust (nukk,
nuku toitmine...)

Noorem

rühm

1) suudab ühendada
mängulised
toimingud omavahel
(toidu
valmistamine, nuku
söötmine, nõude
pesemine...);
2) suudab
rollimängus täita
võetud rolli;

4) suudab ühendada 4) oskab kasutada
üksikud mängulised mängudes erinevaid
toimingud omavahel mängumaterjale.
tervikuks (nukku
toidetakse...);

6) oskab täita
mängudes
lihtsamaid rolle;

Vanem rühm

3-4 aastase lapse
4-5 aastase lapse
5-6 aastase lapse
6-7 aastase lapse
arengu eeldatavad arengu eeldatavad arengu eeldatavad arengu eeldatavad
tulemused
tulemused
tulemused
tulemused

3) suudab pidada
kinni rollist
3) matkib
tulenevatest
ümbritsevat elu oma toimingutest ja
mängudes;
suhetest;

5) täidab lihtsaid
mängureegleid;

Keskmine rühm

1) suudab mängida 1) suudab mängida
mitme lapsega koos; koos teistega lastega
huvitavalt, kestvalt
2) oskab iseseisvalt ja loovalt;
mängida erinevaid
mänge;
2) oskab iseseisvalt
valida mänge ja
3) oskab loovalt
arendada nende
kasutada erinevaid sisu;
mänguasju ja
mängumaterjale;
3) oskab täita
mängudes erinevaid
4) on huvi mängida tolle ja tuua välja
erinevaid mänge.
rollile olulised
toimingud ja suhted;
4) oskab täita
erinevaid
mängureegleid;
5) oskab tegutseda
ühise eesmärgi
nimel;

1) tunneb mängust
rõõmu ning on
suuteline mängule
keskenduma;
2) rakendab
mängudes loovalt
oma kogemusi,
teadmisi ja muljeid
ümbritsevast
maailmast;
3) algatab erinevaid
mänge ja arendab
mängu sisu;
4) täidab mängudes
erinevaid rolle;
5) järgib
mängureegleid ning
oskab tuttavate
mängude reegleid
teistele selgitada;

6) suudab ühendada
erinevad mängud
6) suudab mängu
omavahel;
käigus probleeme
lahendada ja jõuda
7) kasvab soov ja
mängukaaslastega
julgus esineda;
kokkuleppele;
7) tunneb rõõmu
võidust ja suudab
taluda kaotust
võistlusmängus;
8) kasutab
mängudes loovalt
erinevaid
vahendeid.

6.2. Tunnetus- ja õpioskused
Tunnetustegevuse all mõistame lapse üldiseid kognitiivseid võimeid. Õpioskuste
all mõistame lapse suutlikkust hankida informatsiooni, omandada teadmisi, oskusi,

avastada ja katsetada oma kogemuse ja aktiivse tegutsemise kaudu.

Sõime rühm
rühm

Kuni 3 aastase
lapse arengu
eeldatavad
tulemused
1) leiab
tegutsemisajendi,
plaanib ja
organiseerib
tegevusi täiskasvanu
abiga; täiskasvanu
suunab lapse
tegevust kõne
kaudu;
2) plaanib osaliselt
oma käitumist ja
tegevust iseendale
suunatud kõne
vahendusel;

Noorem

rühm

Vanem

3-4 aastase lapse
4-5 aastase lapse
5-6 aastase lapse
6-7 aastase lapse
arengu eeldatavad arengu eeldatavad arengu eeldatavad arengu eeldatavad
tulemused
tulemused
tulemused
tulemused
1) oskab osaliselt
oma tegevusi
plaanida ja
organiseerida ning
tegutseb iseseisvalt
otsese
juhendamiseta, kuid
autoriteetide toel;
2) plaanib
minakeskse kõne
abil oma tegevust ja
lahendab
probleeme;

3) hangib tänu
keeleoskusele uut
teavet; tema kõne
toetub mälule ning
sõltub sellest,
kellega ja mis
olukorras ta koos
4) tegutseb vahetult on;
nii konkreetsete
asjadega kui ka neid 4) saab aru
kujutavate
mõistatustest ja
sümbolitega;
lihtsamatest
piltlikest
5) kordab ja
võrdlustest;
jäljendab
varasemaid
5) järgib lihtsaid
kogemusi ning
reegleid;
mälupilte nii
konstruktiivses
6) huvitub
mängus kui ka
võistlusmängudest
lihtsas rollimängus; ja tahab olla edukas;
3) keskendub
tegevusele
lühikeseks ajaks,
tema tähelepanu ei
ole veel püsiv;

6) mängib mõnda
aega koos teistega ja
järgib lihtsamaid
reegleid;

Keskmine rühm

7) osaleb
ühistegevuses ning
teeb koostööd teiste
lastega;
konstrueerib, osaleb

1) tegutseb lühikest
aega iseseisvalt,
kuid
tegutsemiskindluse
saavutamiseks vajab
veel täiskasvanu
abi;

1) plaanib oma
igapäevategevusi,
seab eesmärke ning
üritab alustatud
tegevused lõpetada;

1) saab aru
lihtsamatest seostest
(hulk, põhjus,
tagajärg), tajub
esemeid, sündmusi
ja nähtusi tervikuna
2) suudab
eeskuju, seletuste,
keskenduda
kuulamise ja
2) reguleerib oma
tegevusele vähemalt nägemise kaudu;
käitumist ja
20-30 minutiks;
emotsioone
2) mõtleb nii
täiskasvanu abiga, 3) kasutab kujutlusi kaemuslikhakkab oma
luues ja tegevusi
kujundlikult kui ka
tegevust planeerides planeerides
verbaalselt, saab
ja korraldades
sisekõnet;
kuuldust aru,
kasutama sisekõnet;
reageerib sellele
4) kasutab kõnet
ning kasutab
3) tegutseb koos
info saamiseks,
arutlevat dialoogi;
teistega ; teda
tegelikkuse
motiveerivad
adumiseks ning uute 3) tegutseb
tegevused
teadmiste
sihipäraselt, on
eakaaslastega;
omandamiseks;
suuteline
keskenduma kuni
4) tema keeleline
5) järgib
pool tundi; on
areng võimaldab
ühistegevustes
suuteline
lahendada
reegleid ja suudab kestvamaks
ülesandeid ja
neid selgitada;
tahtepingutuseks;
probleeme ning
saavutada
6) kasutab sidusat
4) kavandab ja
kokkuleppeid;
kõnet, tema dialoog korraldab oma
on suunatud rohkem igapäevategevusi ja
5) konstrueerib,
iseendale;
viib alustatud
katsetab ja uurib
tegevused lõpuni;
erinevaid võimalusi, 7) osaleb aktiivselt
kasutades nii
käelistes ja
5) tegutseb uudses
sümboleid, kujutlusi loovtegevustes;
olukorras
kui ka reaalseid
täiskasvanu juhiste
esemeid ja objekte; 8) saab aru asjade
järgi ning valib
suhetest ja
tegutsemisstrateegia
6) osaleb erinevates omadustest ning
id;
mänguliikides ja
ajalis-ruumilisest
loovtegevustes;
järjestusest;
6) suhtub õppimisse

7) on omandanud
sõnavara, mis
võimaldab tal
ennast väljendada;
8)osaleb dialoogis;
9) jälgib lihtsaid
lookesi ja eristab
kogemusele
tuginedes
realistlikke
sündmusi
väljamõeldud
lugudest;
10) mõistab
osaliselt lihtsamat
kõnet ka ilma
toetava vihjeta ning
saab aru
lihtsamatest
ülekantud
tähendustest;
11) rühmitab asju ja
esemeid ühe või
mitme tajutava
omaduse või
nimetuse järgi;
12) tal on
ettekujutus
arvumõistest ja
värvuste
nimetustest;
13) leiab võrdluse
alusel asjades
ühiseid ja erinevaid
jooni ning
nendevahelisi
seoseid, kasutab
info saamiseks
keelt;
14) tema ettekujutus
oma teadmistest ja
oskustest on
ebarealistlik;
15) omandab uusi
seoseid, mõisteid ja

rolli- ja
võistlusmängudes
7) räägib esemetest,
ning loovtegevustes; mis pole kohal, ja
olukordadest, mis
8) liigitab
toimusid minevikus
lihtsamate
või leiavad aset
üldmõistete või
tulevikus, ning
mitme tunnuse
fantaseerib;
järgi; keskendub
tegutsedes mitmele 8) keskendub
nähtavale ja
huvipakkuvale
eristavale tunnusele tegevusele
ning jaotab oma
mõnikümmend
tähelepanu;
minutit;
9) saab aru
arvumõistest;
huvitub tähtedest;
10) omandab uusi
teadmisi praktiliste
olukordade, kogetud
emotsioonide,
kujutluste ja kõne
kaudu.

9) oskab vaadelda
ning märgata
detaile, olulisi
tunnuseid ja
seoseid;
10) eristab rühmi ja
oskab neid võrrelda
ning saab aru
lihtsamate mõistete
kuuluvusest,
alluvusest ja
üldistusastmest;
11) tal on
ettekujutus
numbritest,
tähtedest ja
sümbolitest;
12) omandab
teadmisi kogemuste
ja kõne kaudu,
tegutseb aktiivselt
ning lahendab
probleeme;
13) kasutab
teadmiste
omandamisel ka
kogetu
meenutamisel
intuitiivselt
lihtsamaid
meelejätmise viise
(mälustrateegiaid).

9) kasutab teadmisi
igapäevastes
situatsioonides, nii
uudses kui ka
sarnases olukorras;
10) kasutab uute
teadmiste
omandamisel
meeldejätmisel
strateegiaid
juhuslikult,
teadvustab
kordamise
vajalikkust.

positiivselt - tahab
õppida, uurida,
esitada küsimusi,
avastada ja
katsetada;
7) rühmitab esemeid
ja nähtusi erinevate
tunnuste alusel;
8) kasutab materjali
meeldejätmiseks
kordamist, tajub
oma mälu mahtu;
oskab suunamise ja
õpetamise korral
kasutada lühikest
aega
õppimisstrateegiaid;
9) suudab
reguleerida oma
emotsioone ja
käitumist, kasutades
selleks kõnet nii
aktiveerivas kui ka
pidurdavas rollis;
10) toetub
tegutsedes oma
tegevusele antavale
tagasisidemele,
eakaaslaste
hinnangutele ja
võrdlustele teistega;
11) orienteerub oma
teadmistes, märkab
detaile, seoseid,
kasutab teadmisi
uusi ülesandeid
lahendades, kuid
vajab juhendamist
seoste loomisel
eelnevaga.

teadmisi korduva
kogemuse, aktiivse
tegutsemise ning
mudelite järgi
õppimise kaudu;
vajab oma
tegevusele
tagasisidet;

6.3. Sotsiaalsed oskused
Sotsiaalsete oskuste all mõistame lapse oskusi teistega arusaadavalt suhelda,
tajudes nii iseennast kui teisi, luua suhteid ja võtta omaks üldiseid aktsepteeritud
norme ja reegleid.
Sõime rühm
rühm
Kuni 3 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

1) saab aru, et
inimestel võivad
olla tema omadest
erinevad tunded ja
emotsioonid;
2) osaleb
täiskasvanutega
ühistegevustes; teisi
lapsi pigem jälgib,
tegutseb nendega
kõrvuti;
3) jagab mõnikord
oma asju ka
teistega, valdavalt
on ta siiski
omandihoidja;

Noorem

rühm

3-4 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

1) püüab vahel teisi
abistada ja lohutada;
tal on mõningane
ettekujutus teiste
inimeste tunnetest ja
mõtetest;
2) osaleb lühikest
aega ühistegevuses
eakaaslastega, kuid
eelistab üht
mängukaaslast
rühmale;

4-5 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

1) hakkab mõistma
teiste inimeste
tundeid ja mõtteid;
2) naudib rühma
kuulumist ja
eakaaslaste seltsi
ning ühistegevust;
3) teeb eesmärgi
saavutamiseks
koostööd, jagab ja
vahetab;

3) arvestab reegleid 4) aktsepteerib
mängudes ja
reegleid, kogemusi
tegevustest, mida
ja muutusi;
juhib autoriteet;
5) jälgib reeglite
4) loob
täitmist teiste poolt;
sõprussuhteid
4) saab aru
nendega, kellega on lihtsamatest
6) kõne areng
tihti koos; tegutseb seltskonnas
võimaldab
kontakti luues ja
käitumise reeglitest arusaamatusi
säilitades
ning järgib neid
lahendada
sihipäraselt;
igapäevases
verbaalselt;
suhtluses; püüab
5) algatab vestlust täita kodukorra
7) oskab avalikus
eri partneritega
reegleid;
kohas sobivalt
erinevatel teemadel;
käituda ning teab,

Keskmine rühm
5-6 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

1) tajub ja mõistab
teiste inimeste
emotsioone ja
seisukohti ning
arvestab neid
käitumises ja
vestluses;
2) eelistab
omasoolisi
mängukaaslasi;
3) kujunevad
esimesed
sõprussuhted, kuid
keskmeks jääb ikka
perekond;
4) järgib mängudes
ja tegevustes
reegleid, eriti nende
täitmist teiste poolt;
oskab reegleid
selgitada;

Vanem
6-7 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

1) püüab mõista
teiste inimeste
tundeid ning
arvestada neid oma
käitumises ja
vestluses;
2) tahab ja julgeb
suhelda - huvitub
suhetest ja tunneb
huvi teiste vastu;
3) hoolib teistest
inimestest, osutab
abi ja küsib seda
vajadusel ka ise;
4) osaleb rühma
reeglite
kujundamisel;
5) oskab teistega
arvestada ja teha
koostööd;

6) loob
5) järgib sotsiaalset sõprussuhteid;
rutiini;
7) saab aru oma6) naudib
võõras-ühine

tajub, mida teised
teavad ja mis on
neile uus;

5) saab aru
valetamisest ja
taunitavast
käitumisest;

mida tohib ja mida
mitte.

6) täidab
igapäevaelu rutiini;

eakaaslastega ja
täiskasvanutega
suhtlemist, kuna
sotsiaalsete oskuste
hulk on suurenenud.

6) huvitub
võistlusmängudest
ning tahab olla
7) järgib lihtsamaid edukas;
sotsiaalseid reegleid
ning eeskujudele
toetudes jäljendab
igapäevaelu rolle ja
tegevusi

tähendusest;
8) teeb vahet hea ja
halva käitumise
vahel;
9) mõistab, et
inimesed võivad
olla erinevad;
10) järgib
kokkulepitud
reegleid ja
üldtunnustatud
käitumisnorme;
11) selgitab oma
seisukohti.

6.4. Enesekohased oskused
Enesekohaste oskuste all mõistame lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma
oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist.
Sõime rühm
rühm
Kuni 3 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

1) tal on osaliselt
kujunenud
enesetunnetus ja
eneseteadvus;
2) väljendab
tugevaid
emotsioone, oma
mina;
3) võib karta
tundmatuid ja uusi
asju;
4) tahab
igapäevastes
olukordades
valikute üle ise
otsustada ning

Noorem

rühm

3-4 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

1) tahab olla
iseseisev, kuid
sageli ei ole tal enda
suutlikkusest
realistlikku
ettekujutust;

Keskmine rühm

4-5 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

5-6 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

1) väljendab oma
emotsioone ja
räägib nendest;

1) seab endale
eesmärke ja üritab
neid ellu viia;

Vanem
6-7 aastase lapse
arengu eeldatavad
tulemused

1) suudab oma
emotsioone
kirjeldada ning
tugevaid
2) suhtleb ja
2) on oma tegevuses emotsioone, nt
tegutseb enamasti
orienteeritud
rõõmu, viha sobival
iseseisvalt ning
tunnustusele ja
viisil väljendada;
2) saab hakkama
orienteerub oma
emotsionaalsele
eneseteenindamiseg suutlikkuses;
toetusele;
2) kirjeldab enda
a (riietub, sööb,
häid omadusi ja
joob iseseisvalt), tal 3) suudab kuigivõrd 3) talle läheb korda, oskusi;
on kujunenud
vastutada oma
mida teised temast
tualetiharjumused; tegevuse eest;
arvavad;
3) oskab erinevates
olukordades
3) väljendab
4) on tundlik teiste 4) endiselt on
sobivalt käituda
verbaalselt
hinnangute suhtes, tundlik teiste
ning muudab oma
lihtsamaid
need mõjutavad
hinnangute suhtes, käitumist vastavalt
emotsioone, oma
tema
need mõjutavad
tagasisidele;
soove, tahtmisi ja
enesehinnangut;
tema

üritab neid ka täide
viia;

seisukohti ning
püüab jõuda
kokkuleppele;

5) imiteerib
täiskasvanu tegevusi
5) tema
ja rolle, kasutades
enesekindlus on
4) teab oma nime,
tema sõnavara ja
kõikuv;
vanust ja sugu ning maneere;
enesekindluse
märkab soolisi
saavutamiseks vajab erinevusi;
6) eelistab
ta turvalisust,
sootüübilisi mänge.
tunnustust, rutiini ja 5) seab endale
reegleid.
mõningaid
eesmärke ja täidab
neid;
6) väärtustab oma
saavutusi, ent vajab
oma tegevuse
tunnustamist ja
täiskasvanu
tähelepanu.

enesehinnangut.

4) algatab mänge ja
tegevusi;
5) tegutseb
iseseisvalt ja
vastutab oma
käitumise eest;
6) teab, mis võib
olla tervisele
kasulik või kahjulik
ning kuidas ohutult
käituda;
7) saab hakkama
eneseteenindamiseg
a ja tal on
kujunenud esmased
tööharjumused;
8) kasutab erinevaid
vahendeid
heaperemehelikult
ning tegevuse
lõppedes koristab
enda järelt.

Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate
valdkondade sisusid lõimides.

7. LASTE INDIVIDUAALSETE VAJADUSTE TOETAMINE NING
VÕIMETEGA ARVESTAMINE
Laste individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja
kasvatustegevuses Tapa lasteaias Pisipõnn
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Lasteaia Pisipõnn Põhimäärus 2011 pt 3 §16 (7)

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on lapse individuaalsuse
ja tema arengupotentsiaali arvestamine.
Tulemuslikuks õppekasvatustegevuseks
isikuomadustele nagu:










tuginetakse

iga

lapse

omapärale

ja

vanus (oluline tegevuse valikul, ettevalmistamisel ja ajalisel planeerimisel);
arengutase (lapse areng on sageli ebaühtlane);
isikupära ja temperament (nende tunnusjoonte abil võib lapsi võrrelda tõsine/lõbus;
muretu/pinges; energiline/rahulik; korralik/korratu; ekstravertne/introvertne;
riskiv/ettevaatlik; uudishimulik/osavõtmatu; usaldav/kahtlev);
sugu;
õppimisstiil (nägemis-, kuulmis-, kompimismeel; erinev töötempo jms);
huvid (enamik lapsi näitab üles huvi vähemalt ühe valdkonna vastu);
tugevad ja nõrgad küljed (tugevate külgede ja huvide esiletoomine- nõrkade
külgede motiveerimine);
enesehinnang (millisena lapsed end tajuvad, kui reaalselt hindavad oma nõrkusi ja
tugevusi, ülesannetega hakkamasaamist jms).

Koostöö lapsevanemaga:




küsitlus - lapse lasteaeda saabumisel täidetakse lapsevanema poolt ankeet
Küsitlus uue lapse vanemale, kus rühmaõpetaja saab esmase info lapse
kohta – tema harjumustest, oskustest, jms;
arenguvestlus – vähemalt 1 kord aastas viiakse läbi arenguvestlus
lapsevanemaga, kus leitakse parimad võimalused lapse arenguks soodsate
tingimuste loomiseks, et kasutada maksimaalselt ära lapse
arengupotentsiaali;



kasvumapp - kus kajastatakse positiivses võtmes iga lapse individuaalne
arengulugu, tuuakse esile lapse isikupära. Soovi korral lisab lapsevanem
kasvumappi omapoolset infot oma lapse tegemiste ja arengu kohta;

Individuaalne töö õppe- ja kasvatustegevuses:








Igapäevaselt viiakse individuaalseid tegevusi läbi enne hommikusööki, laste
saabumise ajal, ja peale õhtusööki, enne laste lasteaiast lahkumist.
Planeeritud tegevuste käigus kaasatakse vajadusel laste individuaalseks
abistamiseks ja suunamiseks tegevusse õpetaja abi, kes õpetaja eelneval
juhendamisel tegeleb individuaalset lähenemist vajavate lastega.
Tegevuste planeerimisel arvestab õpetaja laste võimeid ja huvisid, jagades lastele
erinevate raskusastmetega ülesandeid.
Individuaalne töö fikseeritakse selleks sisseseatud vihikusse või lehele.
Õpetaja poolt tehtud märkmed lapsega tehtud individuaalse töö kohta on üheks
aluseks arenguvaatlustabelite täitmisel.
Lapsega tehtud individuaalse töö leht pannakse kevadel lapse kasvumappi.

Logopeedilised lapsed
Meie lasteaias töötab logopeed 1,0 kohaga. Logopeed kontrollib laste kõnet korrapäraselt
ja teeb ravi vajavate lastega regulaarset tööd 2 korda nädalas.
Üliaktiivsed lapsed
Üliaktiivsed lapsed on lapsed, kes on väga aktiivsed ja tublid, aga vajavad suuremat
tähelepanu oma aktiivsuse rakendamiseks. Koostöös lapsevanemaga selgitatakse välja
aktiivsuse põhjus. Lapse puhul kasutatakse individuaalse lähenemise printsiipi: teda
suunatakse pidevalt rahulikule tegevusele ja talle antakse rahulikke ja mõtlemist nõudvaid
mänge. Õpetaja pöörab lapsele palju individuaalset tähelepanu ja vajadusel annab
lapsevanemale soovituse pöörduda eripedagoogi poole.
Andekad lapsed
Süvendatud tegelemine andekate lastega. Suunamine huvipakkuvatele ja arendavatele
tegevustele. Lastevanemate nõustamine ning lapse suunamine ringitegevustesse väljaspool
lasteaeda. Õpetajad jälgivad last koostöös vanematega ning nii püütakse luua tingimusi ka
lapse tugevate eelduste arenguks. Lasteaias toimub see peamiselt lapsele individuaalseid
ülesandeid ja vahendeid võimaldades.
Vasakukäelised lapsed
Õpetaja selgitab välja millist kätt lapse enam eelistab kasutada. Laps paigutatakse laua
äärde istuma nii, et söömisel ja muudel tegelustel ei segaks lapsed üksteist. Vasakukäliste
laste jaoks on muretsetud spetsiaalsed käärid ja lasteaias on olemas ka sellekohane

kirjandus.

Muukeelsed lapsed
Eesmärk on äratada huvi eesti keele vastu, õpetada eesti keele sõnu ja väljendeid,
julgustada õpitud sõnu ja fraase kasutama, kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks,
kaasata lapsevanemaid süvendades arusaamist toetada lapse eesti keele õpinguid.
Keeleõppe kõige alati koostööd lapsevanemaga. Oluline on selgitada välja lapsevanema
ootused, soovid ja mured seoses lapse tulemisega lasteaeda. Selgitada välja lapse kodused
kasvatuspõhimõtted ja traditsioonid. Keele omandamise parim viis on aktiivne suhtlemine.
Suunata lapsevanemaid rääkima lapsega kodus nii palju kui võimalik eesti keelt. Soovitada
lastevanematel lugeda ette eestikeelseid raamatuid, kuulata eestikeelseid lastelaule ja
lugusid.
Eesti keele õppimise edu rajaneb oluliselt emakeele oskuse kasvul, seepärast soovitame
lastevanematel intensiivselt tegeleda lapse arendamisega ka tema emakeeles. Eesti keelt
õpetades tuleb toetuda sellele, mis emakeeles juba on omandatud. Keele õpetamine saab
alguse tegelikus suhtluses. Õppetegevused valitakse vastavalt lapse eale, need peavad
pakkuma rõõmu, põnevust ja kindlustunnet. Pidevalt tuleb jälgida, kas laps saab aru sellest,
mida me eesti keeles ütleme, vajadusel kasutame paralleelselt lapse emakeelt.
Kergemal kujul kõneravi vajavaid ja eesti keelt lasteaeda tulles mitte oskavaid lapsi on
pidevalt.
Mõned probleemid võivad lastel tekkida ootamatult (nägemis-, kuulmis-, kõnedefekt),
närvisüsteemihäired (kogelus, hirmud, hüperaktiivsus, voodi märgamine vms.). Siis
püüavad lapsevanem ja õpetaja vestluse käigus jõuda põhjusteni, millest need tingitud on.
Kui põhjused on sügavamal ja vanema ning õpetaja nõust ei piisa, tuleb pöörduda
psühholoogi või psühhiaatri poole. ravi sõltub suurel määral sellest, kui sõbralik ja tihe on
pere ja õpetaja koostöö.
Ülaltoodut kokku võttes võib öelda, et töö erivajadustega lastega on järjepidev
individuaalne töö, mis nõuab õpetajalt enesetäiendamist lapsepsühholoogias ja
pedagoogikas, kannatlikkust ja pikka meelt.

8. ERIVAJADUSTEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED,
SEALHULGAS KORRALDUS.
8.1 Erivajaduste väljaselgitamise põhimõtted ja korraldus

KINNITATUD
13.01.16 kk 3.7/ - 45
ALUS:
KLRÕ VV 29.mai 2008.a määrus nr 87 pt 3 §8
KELS 1999, 01.01.2012
(1) Erivajadusega laps käesoleva määruse tähenduses on laps, kelle võimetest,
terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isikuomadustest tingitud
arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse
kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid
jm) või rühma tegevuskavas.
(2) Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on
meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteaia direktor.
(3) Vajadusel koostavad rühma pedagoogid õppeaasta algul koostöös
logopeedi/eripedagoogi jt. spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele
individuaalse arenduskava (edaspidi IAK). IAK koostatakse ainult vanema
nõusolekul. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte IAK rakendumisest,
arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edaspidisest vajadusest.
(4) IAK koostatakse lapsele selles valdkonnas, mille arengu toetamises on vaja teha
muudatusi või kohandusi kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.
IAK sisaldab:
 arenduskava eesmärke ja oskuste kirjeldusi vajalike valdkondade kaupa
lapsest lähtuvalt;
 konkreetseid ülesandeid ja tegevusi, mis aitavad lapse arengut toetada;
 IAK kokkuvõtet.
IAK vormistatakse lasteaias ühtsetel alustel (vt Lapse arengu hindamine, eripärade
märkamine ja lapsevanemate nõustamine 03.09.2013 kk 3.7/-5).
Vähemal 1 kord õppeaastas tehakse kokkuvõttev analüüs ja antakse hinnang
eesmärkide täitmisele. Analüüsist lähtuvalt muudetakse, täiendatakse ja
arendatakse IAK-d edasi. Osaliselt täidetud eesmärgid seatakse ka edaspidiseks
arendamist vajavateks eesmärkideks.
KELS 18.veebruar 1999 pt 2 §14
(1) Keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega ning eriabi või erihooldust vajavatele
lastele (edaspidi erivajadustega lapsed) loob valla- või linnavalitsus võimalused
arenemiseks ja kasvamiseks elukohajärgses lasteasutuses.
(2) Erivajadustega lastele luuakse tingimused kasvamiseks sobitusrühmades, koos
teiste lastega.
(3) Kui elukohajärgses lasteasutuses puuduvad võimalused sobitusrühma
moodustamiseks, moodustab valla- või linnavalitsus erirühmad või asutab
erilasteaiad.

Lapse arengu hindamise põhimõtted erivajaduste selgitamisel:
1. Lapse arengu ja õppimise hindamine on osa igapäevasest õppe- ja
kasvatusprotsessist. Kogu õppe- ja kasvatusprotsessi kestel jälgitakse lapse
vaimset, kehalist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Vaatlusi teostatakse
jälgides lapsi nii igapäeva toimingutes, vabamängus kui ka õpetajapoolt suunatud
tegevustes.
2. Kehalise arengu hindamisel vaadeldakse lapse rühti, keha valitsemisoskust, üld- ja
peenmotoorikat, kehalist aktiivsust ning kehalise võimekuse arengut:
koordinatsiooni ning töövahendite kasutamisoskust (pliiats, pintsel, käärid,
spordivahendid), kõndi, jooksmist, rühti ja tasakaalu, painduvust, täpsust, näo- ja
sõrmelihaste kontrollioskust ning jõudu ja vastupidavust.
3. Vaimse arengu hindamisel vaadeldakse psüühiliste sh tajude, kujutluste, mälu,
mõtlemise ja õppimise alusoskuste arengut ning eeldavate arengutulemuste
saavutamist.
4. Sotsiaalse ja emotsionaalse arengu hindamisel vaadeldakse lapse tegutsemist ja
suhtlemist teiste lastega ja täiskasvanutega, lapse tegevuste, eelkõige mänguoskuse
arengut, iseseisvust, üldtunnustatud normidele vastavat käitumist, õpi- ja
toimetulekuoskusi, emotsioonide kontrolli ja väljendamise oskust.
5. Pedagoogiline nõukogu otsustab (või rühma meeskond) lapse arengu hindamise
metoodika valiku, töötab välja korralduse põhimõtted koostöös lapsevanemaga,
viimase nõusolekul.
6. Lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks viib pedagoog vähemalt korra õppeaastas
lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis:
 annab tagasisidet lapse arengu ja õppimise tulemustest;
 selgitab lapsevanema ootused lapse arengule;
 nõustab lapsevanemat õppekasvatusküsimustes vastavalt vajadusele.
7. Lapse arengu määramisel kasutatakse erinevaid meetodeid:
 vaatlus
 vestlus
 test
 laste tööde analüüs
 vaatluslehed
 töövihikud
 jms.
8. Lapse arengu tulemused määratletakse:
 arengutabelis;
 kasvumapis.
9. Lapse arengu selgitajad:
 rühmaõpetajad;
 lapsevanemad;
 logopeed;
 tervishoiutöötaja;
 erispetsialistid.
10. Lapse arengueripära kinnitab erispetsialist, lasteaiatöötajad koos lapsevanemaga on
üks osapool lapse arengu hindajatena. Lasteaiapedagoog teeb ettepaneku
lapsevanemale pöördumiseks erispetsialisti poole. Vajadusel vormistab pedagoog
vajalikud dokumendid lapse arengu määratlemiseks Rajaleidjale jms.

11. Andekuse märkamine ja sellega arvestamine. Rühmaõpetaja koostöös
lapsevanema, logopeedi, muusika- ja liikumisõpetajaga koostavad andekale lapsele
IAK.

8.2. Muukeelsete laste toetamise põhimõtted
Muukeelsete laste toetamise eesmärgid, sisu, korraldus ja põhimõtted
Tapa lasteaias Pisipõnn

Kinnitatud
03.09.2014
kk 03.09.2014 3.7/- 48
ALUS:
KLRÕ VV 29. mai 2008. a määrus nr 87 pt 3 §9
(4) Lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles,
omandavad mitte-eesti kodukeelega lapsed eesti keele kas:
1) lõimitud tegevuste kaudu, millele võib lisanduda eesti keele tugiõpe;
(5) Eesti keele õppe eeldatavate tulemuste kavandamisel arvestatakse nii laste arengutaset,
vanust kui ka eesti keele õppe mahtu ning metoodikat.
(6) Erivajadustega lapsele koostatakse eesti keele kui teise keele õpetamiseks vajadusel
individuaalne arenduskava.

ALUS:
Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 2009
1. Põhimõtted:
1.1 laps omandaks eesti keele kui teise keele suhtluskeele tasemel;
1.2 lapsele, kelle kodukeel ei ole eesti keel, võimaldatakse lasteaias käia eestikeelses
keelekeskkonnas, kus laps omandab eesti keelt igapäevaste tegevuste kaudu.
2. Eesmärgid:
2.1 laps tunneb huvi eesti keele vastu;
2.2 soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega;
2.3 tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest;
2.4 kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtluses;
2.5 toetada ja nõustada lapsevanemaid ning julgustada oma lapsega tegelema intensiivselt

ka lapse emakeeles. Eesti keele omandamine toetub emakeeles olemasolevatele
oskustele.
3.Sisu:
3.1 kuulamine;
3.2 kõnelemine;
3.3 eesti kultuuri tutvustamine;
3.4 mängulisus, köitvus ja vaheldusrikkus;
3.5 lihtsamalt keerulisemale;
3.6 kordamine.
4. Korraldus:
4.1 Laps viibib igapäevaselt eestikeelses keelekeskkonnas, kus kuuleb eesti keelt
igapäevaste toimetuste käigus;
4.2 Selgitatakse välja lapse keeleline tase (mängu- ja tegevuste vaatlused, vestlused jms.)
4.3 Vastavalt vajadusele koostatakse lapsele individuaalne arendamise plaan (oluline, kui
laps on ka arengulise erivajadusega).
4.4 Lastele viiakse läbi planeeritud grupiviisilisi või individuaalseid tegevusi (vaatlused,
vestlused, mängud, lastekirjandus jms.), selleks õpetajad:
4.4.1 pööravad tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustamisele
(miimika, kehakeel, žestid, intonatsioon, muusika, rütm ja erinevad näitlikud
vahendid – pildid, esemed jms.);
4.4.2 suunavad last eesti keelt kasutama igapäevategevustes suhtlussituatsioonides
ka väljaspool lasteaeda (õppekäigud näit. kauplusesse, juuksurisse, teatrisse,
loodusesse jne.);
4.4.3 individuaalsetel vestlustel lähtuvad lapse kogemustest;
4.4.4 valivad mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid ette- ja
ühiseks lugemiseks;
4.4.5

teostavad keeleõpet läbi lapse loomuliku tegevuse - mängu, pakkudes

vaheldusrikkaid ja huvitavaid mängulisi tegevusi nii individuaalselt kui ka koos
rühmakaaslastega;
4.4.6 kasutavad mitmekesiseid lõimitud tegevusi läbi liikumise, muusika, kunstilise
tegevuse;
4.4.7 tutvustavad eesti rahvakalendri tähtpäevi läbi erinevate ürituste , pidude ja

väljasõitude;
4.4.8 rakendavad keeleõppes avastusõppe metoodikat, tunnustades ja julgustades
last ennast eesti keeles väljendama;
4.4.9 ei juhi tähelepanu vigadele, vaid kordavad ja rõhutavad õiget kõne.
4.5 Lapse võimetekohaselt ja koostöös lapsvanematega valmistatakse laps ette eesti
keelsesse kooli minemiseks.
4.6. Vene keelse kooli ettevalmistus jääb lapsevanema enda vastutada ning korraldada.

8.3. Erispetsialistide nõustamise põhimõtted Tapa lasteaias Pisipõnn

KINNITATUD

Erispetsialistide nõustamise põhimõtted Tapa lasteaias Pisipõnn
Tervishoiutöötaja
ALUS:
KELS 18.veebruar 1999. a pt 4 §20, 23
(1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja
lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. Lasteasutuse personali
miinimumkoosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega, millest lähtuvalt
määrab lasteasutuse personali koosseisu lasteasutuse direktor.
(2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
(3) Personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle
pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune
kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse
väärkohtlemise ohver.
(4) Pedagoogidega, tervishoiutöötajaga ja lasteasutuse majandamist tagavate ning
õpetajaid abistavate töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud direktor.
§ 23. Lasteasutuse tervishoiutöötaja:
1) jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega
kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse
tervisehädadest vanemaid ja lapse arsti;
2) koostab sotsiaalministri määrusega lasteasutuse päevakavale kehtestatud nõuetele
vastava lasteasutuse päevakava, mille kinnitab direktor;
3) kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste
toitlustamise nõuetele;
4) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.
Tapa lasteaia Pisipõnn tervishoiutöötaja:
 mõõdab ja kaalub lasteaialapsi, annab lastevanematele tagasisidet lapse
arengutulemustest ja üldisest tervislikust seisundist;









jälgib igapäevaselt Tapa lasteaed Pisipõnn toitlustamist, teeb ettepanekuid
toitlustamise parendamiseks. Nõustab vastavalt vajadusele lastevanemaid ja
lasteaiatöötajaid ning hoolekogu liikmeid toitlustamisega seotud küsimustes;
viib läbi vestlusi toitlustamise ja tervisega seotud küsimustes lastevanemate,
pedagoogide, laste seas;
jälgib puhtuse ja korra pidamist Tapa lasteaias Pisipõnn, osaleb sisehindamises oma
pädevuste piires;
annab esmaabi kohapeal, vajadusel hoolitseb lapse kiirabisse toimetamisel;
koostab koostöös pedagoogidega laste päeva ja toitlustamise kavad, esitab need
kinnitamiseks lasteaia direktorile;
lähtub oma töös sotsiaalministri ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud
nõuetega.
Erispetsialisti töö aluseks on märgata igat juhtumit ja nõustada ning pakkuda abi
koheselt (laps, lapsevanem, lasteaiatöötaja)

Logopeed
ALUS:
Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis
11.09.2015 nr 42 §4
Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas,
jõustumise aeg):
3.04.2009 nr 37 (RTL 2009, 34, 434) jõust. 12.04.2009
Lasteasutuses laste üldteenindamiseks luuakse üks logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi
vajava lapse kohta.
Tapa lasteaia Pisipõnn logopeed:










määrab ja annab hinnangu lapse kõne arengule iga õppeaasta alguses septembri ja
oktoobri kuude jooksul;
määrab lapsele kõneravi ajad koos rühmaõpetajatega, arendab lapse kõnet jms.
arvestades lapse individuaalsust;
annab tagasisidet lapsele, lasteaiaõpetajale ja lapsevanemale tagasisidet kõneravi
tegevuse järgselt;
fikseerib lapse kõneravi;
annab hinnangu lapse kõne arengule vastavalt vajadusele;
tutvustab nii kõne kui HEV lapsearengut soodustavaid õppematerjale
pedagoogilisele personalile ja lastevanematele;
nõustab rühmaõpetajaid varajasel erivajaduste märkamisel ja toetamisel;
osaleb vajadusel arenguvestlustel;
nõustab lapsevanemaid oma pädevuste piires;








toetab ja nõustab rühmaõpetajaid IAK-de koostamisel;
täidab HEV koordinaatori kohustusi;
teeb vajadusel koostööd Rajaleidja keskusega;
esitab nõustamiskomisjonile lapse kõnearengu kohta vajalikud dokumendid;
teeb koostööd rühmaõpetajate, liikumisõpetaja ja muusikaõpetajaga ning
lastevanematega. Osaleb sisehindamises oma pädevuste piires.
Erispetsialisti töö aluseks on märgata igat juhtumit ja nõustada ning pakkuda abi
koheselt (laps, lapsevanem, lasteaiatöötaja)

Tapa lasteaia Pisipõnn eripedagoog:
ALUS:
KELS 18.veebruar 1999. a pt 4 §20 (1), (2), (3), (4)
Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis
11.09.2015 nr 42 §4


Märkab õppeprotsessis eakaaslastest eristuvat last, võttes arvesse lapse eakohast
arengut; kogub andmeid lapse varasema arenguloo ja tausta kohta; valib uurimiseks
sobivad hindamismeetodid ja -materjalid; üldistab uurimistulemused ning
tulemustest lähtudes hindab psüühiliste protsesside, käitumise ja kõne seisundit,
teeb järeldused.



Täidab lapse individuaalset arengut kajastavat dokumentatsiooni, sh sõnastab
soovitused õpikeskkonna, edasise eripedagoogilise abi sisu ja vormi osas,
arvestades erivajadustega laste õpet korraldavate õigusaktide nõudeid; määratleb
täiendavate uuringute tegemise vajaduse.



Analüüsib lapse kohta saadud teavet, määratleb probleemi ning selgitab selle
olemust õppijale, vanematele jt võrgustiku liikmetele; juhendab pereliikmeid lapse
erivajadustega seotud pedagoogilistes küsimustes; suunab pereliikmed vajadusel
teise eriala spetsialisti juurde nõustamisele; selgitab vanematele teiste erialade
spetsialistide hinnanguid ja vajadusel juhendab soovituste elluviimisel.



Tõlgendab lapse kohta koostatud arengutaseme kirjeldusi ja lapse arengut
kajastavaid dokumente; selgitab vanematele, kolleegidele jt võrgustiku liikmetele
erialaspetsialistide hinnanguid, diagnoose, kirjeldusi jm kuulajale mõistetavalt,
arvestades andmekaitseseadust.



Koostab oma tegevuseks töökava ning osaleb individuaalse arenduskava (IAK)
koostamisel, lähtudes lapse arengutaseme hindamisel tehtud järeldustest ning
arvestades õppekava nõudeid ja eeldatavaid õpitulemusi.



Kaasab õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisse organisatsioonisiseseid ja väliseid erialaspetsialiste, lähtudes erivajaduste olemusest, sügavusastmest ning
kaasuvatest probleemidest.



Teeb vanematele, kolleegidele ja juhtkonnale ettepanekuid lapse arengut
toetavateks lisategevusteks, lähtudes arengutaseme hindamise tulemustest.



Orienteerub olemasolevas õppevaras; valib ja kohandab olemasolevaid ja/või
koostab nõuetekohaseid õppematerjale, arvestades ainekavade sisu ja õppija
eripära.



Hindab õpikeskkonna turvalisust, tervislikkust vastavalt lapse erivajadustele,
kohandab ruumilist, vaimset ja sotsiaalset keskkonda; loob igapäevaeluks vajalike
teadmiste ja oskuste kujundamiseks sobivate vahendite ja IKT abil kaasaegsed
õpitingimused; nõustab kolleege ja vanemaid õppijale sobiva füüsilise keskkonna
loomiseks ja kohandamiseks;



Kavandab õppeprotsessi, arvestades erivajadusega lapse isiksuse, tunnetustegevuse
ja kõne iseärasusi, füüsilist eripära; kavandab õppeainete ning tegevusvaldkondade
lõimimist; planeerib õppetegevuse sisu, valib otstarbekaid eripedagoogilisi võtteid.



Viib läbi õppe- ja arendustegevusi, arvestades lapse eripära; kasutab õpetamisel
sobivaid eripedagoogilisi võtteid; kasutab erinevaid motiveerimise võtteid, seostab
õpetuse igapäevaeluga ja väärtuskasvatusega; toetab kolleege erimetoodika
rakendamisel; annab vanematele soovitusi õppija õppetegevuse toetamiseks kodus.



Juhendab ja toetab kolleege õppija erivajaduste märkamisel, lapse arengutaseme ja
probleemide väljaselgitamisel ning õppetegevuse kohandamisel arvestades lapse
erivajadusi; nõustab juhtkonda erivajadustega laste õppe korraldamisel; osaleb
erivajadustega laste arengut käsitlevate meeskondade töös; hoiab end kursis
olemasolevate eripedagoogiliste juhendmaterjalidega; soovitab õpetajatele
juhendmaterjale, lähtudes konkreetse lapse eripärast.

8.4. Sobitusrühma töö põhimõtted
Tapa lasteaia Pisipõnn sobitusrühma töö põhimõtted

KINNITATUD

ALUS
KELS 18.veebruar 1999. a § 6 (5), (6); § 7 (3)
Lapse erilasteaeda või –rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
23.12.2010 nr 78

§ 1 Üldsätted
(1)
Vallavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada sobitusrühma.
(2)
Sobitusrühma kuuluvad diagnoositud erivajadusega lapsed koos eakohaselt
arenenud teiste lastega.
(3)
Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja
kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on
vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.
(4)
Lasteasutuse personal kujundab erivajadustega lastele koostöös pidajaga laste
arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
(5)
Käesoleva dokumendi lahutamatuks osaks on Pisipõnni lasteaia õppekava, kus on
sätestatud erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ning korraldus.
§ 2 Sobitusrühma vastuvõtmine, koha kasutamine ja väljaarvamise alused
(1)
Lapse vastuvõtmine sobitusrühma ning väljaarvamine sobitusrühmast toimub
vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud laste lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise
korrale või lasteasutuse poolt kehtestatud sätetele.
(2)
Erivajadustega laps võetakse sobitusrühma vastu lapsevanema kirjaliku avalduse
alusel ning nõustamiskomisjoni soovitusel.
(3)
Lasteaed teavitab kirjalikult lapse vastuvõtmisest soovituse andnud
nõustamiskomisjoni ühe kuu jooksul alates lapse vastuvõtmisest lasteasutuse nimekirja.
(4)
Lapse, kes kasutab lasteaiakohta ning kelle arengus märkab õpetaja erisust, võib
lasteaed suunata õppenõustamiskeskusesse (ÕNK) erivajaduse määratlemiseks ja
soovituse saamiseks sobitusrühma.
(5)
Vanem informeerib enne lapse lasteaeda tulekut direktorit kirjalikult lapse
terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse
korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

(6)
Tapa valla koolieelses lasteasutuses koha kasutamise lepingus määratletakse
lähtuvalt lapse erivajadusest see, kas laps kasutab täisajalist või osaajalist kohta.
(7)
Võimalusel esitab vanem lapse lasteaeda tulles isikliku rehabilitatsiooniplaani (kui
see on sel hetkel lapsele koostatud) või väljavõtte sellest või muu dokumendi, mis aitab
kaasa lapse arengu toetamisele ning turvalise kasvukeskkonna loomisele.
(8)
Erivajadusega laps arvatakse sobitusrühmast välja lapsevanema kirjaliku avalduse
alusel, koolieelse lasteasutuse või nõustamiskomisjoni soovituse alusel.
§ 3 Erivajadusega lapse areng
(1)
Vajadusel koostavad rühma pedagoogid (sh õpetaja abi) õppeaasta algul koostöös
eripedagoogi, tugiisiku, muusika- ja liikumisõpetajaga ning lapsevanemaga lapsele
individuaalse arenduskava (IAK).
(2)
Vähemalt üks kord, soovitavalt kaks korda õppeaastas (poolaasta ja õppeaasta
lõpus) tehakse kokkuvõte IAK rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse
edasistest vajadustest.
(3)
Õpetajad, erivajadusega lapse hooldaja, tugiisikud ja õpetaja abi viivad ellu IAK
lapsega individuaalselt või rühmas tegutsedes, samuti IAK rakendamise hindamist.
(4)
Erivajadusega laste ja sobitusrühmade koordinaatoriks on eripedagoog.
§ 4 Koostöö lapsevanemaga
(1)
Lasteaia rühma õpetaja jälgib laste terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal
viibimise ajal, teavitab lapse tervise- ja käitumishäiretest ning kehalisest koormuse
taluvusest lapse vanemat.
(2)
Lasteasutuse pedagoogid (s.o rühma meeskonna liikmed, eripedagoog ning õpetaja
abi, tugiisik) teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb
dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.
(3)
Pedagoogid (sh eripedagoog) teavitab lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest
ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.
(4)
Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja
läbiviimises ning anda tagasisidet arendustegevusele.
(5)
Lasteaed küsib lapsevanemalt nõusolekut, kui vajatakse õppenõustamiskeskuse
spetsialisti vm tugiteenust pakkuva isiku abi/nõustamist.
(6)
Delikaatsete isikuandmete töötlemiseks (näiteks: rehabilitatsiooniplaani andmete
kasutamine IAK koostamisel) võetakse lapsevanemalt kirjalikku taasesitamist võimaldav
nõusolek.
§ 6 Tugiisik
(1)
Tugiisiku teenust taotleb vanem lapsele vallavalitsusest.
(2
Lasteaia direktor teavitab lapsevanemat ja vallavalitsust tugiisiku vajadusest
lapsele lasteaiapäeva kestel.
(3)
Tugiisiku ja vallavalituse vahel sõlmitud lepingusse võib lasteaia meeskond teha
omapoolseid ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks lapse arendamisel.

§ 7 Koostöö vallavalitsusega
(1)
Lasteaia personal teavitab direktorit, kes informeerib vallavalitsuse sotsiaaltöö ja
lastekaitsetöötajat, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või
kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

11. LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖPÕHIMÕTTED, SEALHULGAS
KORRALDUS
Täiskasvanu on last ümbritseva keskkonna osa. Laps ja tema vanemad on pere, lasteaed pere toetaja. Pere soovib lapsele parimat ja tahab, et igast lapsest saaks edukas ja loov
inimene. Hea koostöö lapsevanemaga on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde
tekkimisele lasteaias. Perekonnal on kanda kõige olulisem osa lapse kasvatamisel ja
arendamisel.

Lasteaed toetab, nõustab ja abistab lapsevanemat lapse arendamisel,

kasvatamisel, ja õpetamisel.
Oluline on igapäevane vahetu suhtlemine õpetaja ja lapsevanema vahel. Võimalused
suhtlemiseks ja info vahetamiseks kohandatakse vastavalt perekonna vajadustele ja
eelistustele.
Lasteaias toimuvatest sündmustest ja üritustest saab lapsevanem kõige esimese info otse
rühma personalilt. Teavet saab lapsevanem ka Pisipõnni kodulehelt ning rühmas olevalt
stendilt.
Peamised koostöö vormid lastevanematega:


arenguvestlused 1 kord aastas, igapäevane suhtlemine ja tagasiside andmine,
vajadusel konsultatsioonid-nõuanded, lastevanemate nõustamine õppe- ja
kasvatusküsimustes;



teadete tahvlid lastevanematele, infolehed;



ühisüritused lastevanematega – peod, loengud jne;



rühmakoosolekud 2 korda aastas;



üldkoosolekud 2 korda aastas;



lahtiste uste päevad;



näitused lastevanematele;



pedagoogiline lastevanemate nõustamine – loengud, konsultatsioonid
pedagoogiliste teadmiste andmiseks, kirjandus;



koostöö Tapa linna koduste eelkooliealiste laste ja nende vanematega
ringitegevuse näol;



“Beebi- ja mudilaskool”;



koduleht internetis.

9.1. Lastevanematega arenguvestluste läbiviimise kord ja põhimõtted

Lastevanematega arenguvestluste läbiviimise, põhimõtted, tingimused ja kord
Tapa lasteaias Pisipõnn

KINNITAN

23.01.2012

kk 3.7 - 6

ALUS
KLRÕ 2008, pt 6 §24 (6)
Lasteaia Pisipõnn Põhimäärus 2011 pt 3 §16 (7)
Lasteaed Pisipõnn õppekava 2011/2012

1. Arenguvestluste põhimõtted
1.1. Arenguvestlus on õpetaja ja lapsevanema (vajadusel ka lapse) vaheline usalduslik
arutelu, mille koostöö käigus leitakse parimad lahendused lapse individuaalseks
igakülgseks arendamiseks.
1.2. Arenguvestlusel leitakse parimad võimalused lapse arenguks soodsate tingimuste
loomiseks, et kasutada maksimaalselt ära lapse arengupotentsiaali.
1.3. Arenguvestlus aitab ühtlustada kodu ja lasteaia reeglite ning nõudmiste erinevusi,
ennetades nii võimalikke õppimis- ja käitumisraskusi.
2. Arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord
2.1. Arenguvestlus lapsevanematega viiakse läbi vähemalt 1 kord aastas ajavahemikus
01.märtsist-30.aprillini.
2.2. Arenguvestluste läbiviijateks on rühmaõpetajad. Vajaduse korral ja lapsevanema
nõusolekul võib vestlusse kaasata, õpetaja abi, logopeedi, muusika- ja liikumisõpetaja,
tervishoiutöötaja ning juhtkonna.
2.3. Lapsevanemaga lepitakse eelnevalt kokku arenguvestluse toimumise koht,
kuupäev, kellaaeg ja vestlusest osavõtvad isikud.
2.4. Lapsevanemale antakse vähemalt kaks nädalat enne vestluse toimumist
rühmaõpetaja poolt küsimustik, mis on vanemale abiks arenguvestluseks
valmistumisel.
2.5. Arenguvestluste aluseks on õpetajate poolt 2 korda aastas täidetavad

arenguvaatlustabelid, lapse kasvumapp, laste rahuoluküsitluste tulemused (intervjuud)
ning seadusega sätestatud erivanuseliste laste arengu eeldatavad tulemused.
2.6. Arenguvestluste käigus lapsevanematele antav tagasiside tema lapse arengust
toimub positiivses võtmes, adekvaatselt lapse individuaalsetest oskustest ja võimetest
lähtuvalt.
2.6.1. Tagasiside on suunatud tulemustele, mitte lapsele.
2.6.2. Tagasiside on hinnangute vaba ja toimub kas arenguvestluse käigus või vahetult
peale arenguvestlust.
2.7. Arenguvestlustel leitavad lahendused peavad olema aktsepteeritavad ja üheselt
mõistetavad nii lapsevanematele, kui õpetajatele lapse igakülgse arengu toetamisel ja
arengueesmärkide seadmisel.
2.8. Arenguvestlused dokumenteeritakse ja protokollitakse ning kinnitatakse õpetajate
ja lapsevanemate allkirjadega.
2.8.1.
Arenguvestluse lõpus täidetakse ühiselt kirjalik kokkuvõte, eelnevalt
veendudes, et kokkulepped ja seatud eesmärgid on üheselt mõistetavad ja reaalselt
täidetavad.
2.9. Arenguvestluste tulemused on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele
kolmandatele isikutele (vestlusel osalejate täiendava kokkuleppeta). Õpetajad on
kohustatud arenguvestluste dokumente ja muid nende juurde kuuluvaid materjale
hoidma kohas, kus need poleks kõrvalistele isikutele kättesaadavad.
2.9.1. Arenguvestluse lõpus täidetud ühine kirjalik kokkuvõte pannakse lapsevanema
nõusolekul lapse kasvumappi (mis ei ole samuti kolmandale osapoolele kättesaadav).
2.10. Lapsevanemal on õigus arenguvestlusest keelduda, mis fikseeritakse rühma
arenguvestluste protokollis.
2.11. Arenguvestluste käigus tehtud ettepanekud arenguvestluste edukamaks
korraldamiseks esitatakse peale vestlusperioodi lõppu lasteaia juhtkonnale, kes
koostöös pedagoogilisele nõukoguga need läbi arutab ja vajadusel käesolevas
dokumendis muudatusi teeb.

9.2 Lastevanemate ja personali koostöö-nõustamise kord

TAPA LASTEAED PISIPÕNN PERSONALI JA LASTEVANEMATE
KOOSTÖÖ-NÕUSTAMISE KORD

KINNITATUD
03.09.2014
kk 09.03.2014 3.7/- 49
ALUS:
KLRÕ VV 29.mai 2008.a määrus nr 87 pt 3 §10
KELS 18.02.1999 pt 3 §18; pt 4 §20,22,24
Lasteaed Pisipõnn põhimäärus 13.01.2011 nr40 pt 4 §18; pt 6 § 22, 23, 24
1.Üldsätted
1.1 Lasteasutus toetab perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema
individuaalsusega arvestamist.
1.2 Pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetajad ning logopeed) on kohustatud
nõustama:
1.2.1. lasteasutuses käivate laste vanemaid;
1.2.2. teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid
nende soovil õppekasvatustöö küsimustes eelneval kokkuleppel juhtkonnaga.
2.Vanemate õigused ja kohustused
2.1 Vanematel on õigus:
2.1.1. tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära neile sobival ajal, järgides lasteasutuse
päevakava;
2.1.2. nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks,
aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;
2.1.3. tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
2.1.4. kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda
lasteasutuse direktori, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu poole.
2.2 Vanematel on kohustus:
2.2.1. luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks

lasteasutuses;
2.2.2. tasuda igakuiselt lapse toidukulu maksumuse ja vallavolikogu kehtestatud määrus
muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava osa;
2.2.3. informeerida rühma õpetajat, direktorit või muud lasteasutuse personali lapse
puuduma jäämisest seoses lapse toitlustamisega lasteaias või lapse lasteaiast lahkumisest;
2.2.4. arvestama pedagoogide ja tervishoiutöötaja ettepanekuid lapse kasvatamisel ja
tervise edendamisel;
2.2.5. kinni pidada lasteasutuse päevakavast, kodukorrast ning tervisekaitse ja
terviseedendamise nõuetest.
3. Lasteaia personali õigused ja kohustused:
3.1 Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
3.2 Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel
lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste
elu

ja

tervise

eest

lasteasutuses.

3.3 Pedagoogid teavitavad lapsevanemaid tema lapse arengu uuringute/testide vm
korraldamisest.
3.4 Pedagoogid tagavad õppe- ja päevakava järgimise.
3.5 Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, korraldab laste regulaarset tervisekontrolli,
teavitab lapse tervisehäiretest lapsevanemaid ja nõustab vanemaid ja pedagooge lapse
tervisega seotud küsimustes.
4.Koostööpartnerid:
4.1 Hoolekogu – alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et
õppekasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd
lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul
hoolekogu koosseisu oma esindaja.
4.2 Vallavalitsus – lasteaia personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse
ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on
selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise,
emotsionaalse

või

seksuaalse

väärkohtlemise

ohver.

4.3 Nõustamiskomisjon (maakonnas) – vanemal on õigus saada teavet koolipikenduse

vajaduse kohta ning seda ka taotleda. Samuti arsti vms soovitusel on vanemal õigus
ajutiselt loobuda lasteaia kohast enam kui 4-ks kuuks, kusjuures lasteaial on kohustus
säilitada lapsele koht (lepingu alusel) ning võimaldada maksuvaba periood ajutiselt koha
loobumise ajaks.

10. ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD
1. Tapa lasteaia Pisipõnn õppekava on pidevalt uuendatav ja täiustatav dokument, mis
muutub koos ajaga.
2. Õppekava uuendamisel ja täiendamisel lähtutakse sisehindamise tulemustest, mis
kajastavad õppekavast lähtuvad õppe- ja kasvatustegevuse tulemused.
3. Õppekava kuulub läbivaatamisele igal õppeaastal augustikuu jooksul.
4. Õppekava parandus- ja muudatusettepanekuid võivad esitada kõik pedagoogilise
nõukogu ja hoolekogu liikmed.
5. Õppekava muudatused kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.
6. Õppekava uuendamise korra eest vastutavad pedagoogilise nõukogu liikmed ja
õppealajuhataja.

Lisa 1
KOOLIVALMIDUSE KAART nr
Üldandmed lapse kohta
Nimi:
Sünniaeg:
Lasteasutus:
Rühm:
Kodune keel keel(ed):
1.Üld- ja peenmotoorika
(täidab liikumisõpetaja ja
rühma õpetaja)
2. Eneseteenindus
3.Huvid ja motivatsioon
4.Mäng ja
sotsiaalsed oskused
5.Emotsionaalne seisund
ja käitumine
6.Tunnetustegevus
7.Kõne areng
(täidab logopeed ja
rühma õpetaja)
8.Eeloskused emakeeles ja
matemaatikas, silmaring
9.Koolieelses asutuses
rakendatud tugiteenused
10. Arvamus
koolivalmiduse kohta
Kokkuvõttev hinnang
koolivalmidusele:

Kuupäev:
Õpetajad:
Logopeed:
Lasteasutuse direktor:
Lapsevanem:

Pere tähelepanekud, soovid ja ettepanekud:
Lapsevanema arvamus lapse arengust (lapse füüsiline areng, silmaring, huvid ja
motivatsioon, eneseteeninduslikud oskused, suhtlemine ja kõne, mäng ja sotsiaalsed
oskused, emotsionaalne seisund ja käitumine, jne).
Kuupäev
Lapsevanem(ad):

Lisa 2
LAPSE ARENGU VAATLUSLEHT
1,5 - 2 eluaastat
Rühm....................................................................
Lapse nimi..............................................................
Õpetajad:...............................................................

............................................................................
SÜGIS
VALDKOND JA OSKUSED
Mänguoskused
1.

Tunneb rõõmu liikumisest,
arenevad põhioskused.

2.

Tajub mänguasjadega
tegutsedes nende suurust, vormi
ja värvust.

3.

Jäljendab mängus ümbritsevate
inimeste tegevusi.

4.

Sooritab täiskasvanu ergutamisel mängudes erinevaid
tegevusi.

5.

Areneb püsivus ja huvi ühe
mänguasjaga tegutsemise vastu.

6.

Omandab erinevaid liigutus- ja
kõnemudeleid matkimismängude kaudu.

Tähelepanekud:

Peenmotoorika
1.

Juhendamisel muljub voolimismaterjali, muutes vabalt selle kuju.

2.

Juhendamisel tükeldab plastiliini.

oskab hästi

oskab peab veel
osaliselt harjutama

K EVAD
oskab hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
3.

Tegevust jäljendades vajutab
voolimismassi auke.

4.

Kritseldab liikuva ja vaba käega.

5.

Juhendamisel tõmbab jämedate
joonistusvahenditega erinevaid
jooni.

6.

Kannab värvi õpetaja antud värvise
pintsliga paberile spontaansete
liigutustega.

7.

Jätab paberile jäljendeid värviga
kaetud templiga.

8.

Juhendamisel teeb näpuvärvidega paberile erineva suunaga
sirgeid, kaarjaid jne jooni.

9.

Juhendamisel kortsutab pehmet
paberit.

10. Juhendamisel rebib pabeririba
küljest tükke.
11. Juhendamisel asetab paberist välja
lõigatud kujundid liimiga kaetud
paberile.

:Tähelepanekud:

Üldmotoorika
1.

Kõnnib piiratud pinnal.

2.

Säilitab sihi kõnnil ja jooksul..

3.

Hüpitab käes palli, jälgib selle
suunda.

oskab hästi

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
4.

Ronib ja roomab üle ja läbi
väikeste takistuste..

5.

Jookseb veereva vahendi (pall,
rõngas) järel.

6.

Sooritab ettenäitamise ja
juhendamise järgi asendeid ja
liikumisi.

7.

Istub kelgul ja hoiab tasakaalu
mäest laskumisel.

Tähelepanekud:

Kõne ja suhtlemine
1.

Hääldab õigesti mõnda üksikut
lühikest sõna.

2.

Kasutab grammatiliselt vormistamata 1-2- sõnalisi lauseid.

3.

Kasutab täiskasvanuga suhtlemisel lühikesi ebatäielikke ütlusi
(eitamine, viisakusväljendid,
vastused küsimustele).

4.

Mõistab ja täidab lühikesi (2-4sõnalisi) korraldusi.

5.

Kasutab sõnu muutevormis (koju).

6.

Kasutab tegusõnu koos laienditega
(lõikab noaga).

7.

Proovib raamatu lehti pöörata,
osutab pildile, osaleb vestluses.

oskab hästi

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
Tähelepanekud:

Tunnetus- ja õpioskused
1.

Keskendub lühiajaliselt ühele
tegevusele, sõnalise juhendamise ja suunamise korral on laps
püsivam.

2.

Hangib ümbrusest aktiivselt
informatsiooni ja loob selle
hankimiseks ise uusi võimalusi.

3.

Räägib sellest, mida ta tajub.

4.

Juhendamisel leiab etteantud
esemete hulgast teise
samasuguse eseme.

5.

Juhendamisel paigutab esemeid
üksteise sisse, peale.

6.

Leiab erinevate esemete hulgast
üks kuni kaks täiskasvanu
kirjeldatud eset.

7.

Juhendamisel osutab esemetele,
mida on üks ja mida on palju.

8.

Juhendamise järgi eraldab
etteantud esemete hulgast
suurema või väiksema eseme.

9.

Leiab täiskasvanu juhendamisel
katsetuste kaudu sarnase kujundi
(ümmargune, kandiline)
üksühese vastavuse teel (nn
toppimismängud).

Tähelepanekud:

oskab hästi

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED

Enesekohased oskused
1.

Väljendab lihtsaid emotsioone,
emotsioonid on tugevad ja kiirelt
vahelduvad.

2.

Sööb ise lusikaga ja joob tassist.

3.

Peseb ja kuivatab täiskasvanu abiga
käsi ja nägu.

4.

Teab milleks ja kuidas
kasutatakse kammi.

5.

Võtab seljast kinnitusteta riided.

6.

Paneb riided ja rätikud selleks
ettenähtud kohale.

7.

Püsib suurema osa päevast kuiv
ja puhas.

8.

Paneb täiskasvanu eeskujul
asjad õigesse kohta.

9.

Teadvustab ennast, kasutab
osaliselt minavormi, proovib ennast
maksma panna, oskab keelduda ja
“ei” öelda.

10. Ütleb vastuseks nime küsimisele
oma eesnime.

Tähelepanekud:

Sotsiaalsed oskused

oskab hästi

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab hästi

VALDKOND JA OSKUSED
1.

Täiskasvanu meeldetuletamisel
jätab lasteaiast ära minnes hüvasti
(nt lehvitab) ja tulles teretab.

2.

Toetub võõrastega suhtlemisel ja
enesekindluse saavutamisel
tuttavale täiskasvanule.

3.

Mõistab selgelt väljendatud
keeldu ”ei tohi!”, ”ära tee!” jne.

4.

Imiteerib täiskasvanute tegevusi
ja lihtsaid töövõtteid.

5.

Tunneb huvi teiste laste vastu,
jälgib neid ja mängib nendega
kõrvuti.

6.

Lohutab täiskasvanu eeskujul
haiget saanud mängukaaslast.

7.

Üritab aru saada teiste inimeste
rõõmust ja kurbusest.

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab hästi

oskab
osaliselt

Tähelepanekud:

Tabeli täitmise kuupäevad:

....................................................................
....................................................................

peab veel
harjutama

Arenguvestluse kokkuvõte ja kokkulepped lapsevanemaga:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Õpetajad /allkirjad/..................................................................
..................................................................

Lapsevanema allkiri:.................................................................
Arenguvestluse kuupäev:..........................................................

Lisa 3
LAPSE ARENGU VAATLUSLEHT
2-3 eluaastat
Rühm......................................................................
Lapse nimi...............................................................
Õpetajad:.................................................................
................................................................................
SÜGIS
VALDKOND JA OSKUSED
Mänguoskused
1.

Tunneb rõõmu liikumisest, arenevad
põhioskused

2.

Mõistab mängude, mänguasjade ja
mängimise tähendust (nukk, nuku
toitmine)

3.

Matkib ümbritsevat elu oma mängudes.

4.

Suudab ühendada üksikud mängulised
toimingud omavahel tervikuks (nukku
toidetakse...)

5.

Täidab lihtsamaid mängureegleid

6.

Oskab täita mängudes lihtsamaid rolle

7.

Mängib mõnda aega koos teistega

Tähelepanekud:

Peenmotoorika

1.

Keerab ükshaaval raamatu lehti

2.

Proovib kääridega lõigata

3.

Asetab esemeid sisse, peale, alla, kõrvale

4.

Kritseldab pliiatsiga

5.

Jäljendab ringi, vertikaalseid ja

oskab
hästi

KEVAD
oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab peab veel
osaliselt harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
horisontaalseid jooni.

6.

Veeretab, patsutab ja venitab plastiliini

7.

Ajab suuremaid esemeid nööri otsa

8.

Lükib pulgale kuni viiest esemest
koosneva torni kasvavas ja kahanevas
järjekorras

9.

Topib erineva kujuga esemeid augulauale

10. Hoiab rasvakriiti pöidla ja sõrmega
11. Avab ja suleb tõmblukuga kotte
Tähelepanekud:

Üldmotoorika

1.

Kõnnib trepist üles-alla, oskab muuta
liikumissuunda, astub üle takistustest,
liigub päkkkõnnil

2.

Hüppab kahel jalal täistallal (kätest
toetatuna), hüppab alla 10-20 cm kõrguselt
ja üle 5 cm takistuste

3.

Veeretab palli põrandal kindlas suunas,
eeskuju järgi veeretab palli ühe-kahe
käega, lööb jalaga suurt palli

4.

Roomab kõhuli ja toengpõlvituses esemete
vahel, takistuste alt läbi

5.

Ronib mööda madalaid kald- ja
vertikaalpindu üles ja alla. Ronib üle
madalate takistuste

6.

Ripub hetke redelil, kiigub kiigel ilma
hoogu tegemata, veeretab end kald- või
horisontaalpinnal

Tähelepanekud:

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab peab veel
osaliselt harjutama

VALDKOND JA OSKUSED

Kõne ja suhtlemine

1.

Saab aru küsimusest mis? ja kus?

2.

Vaatab tegevust kujutavaid pilte

3.

Kasutab 2-4 sõnalisi lauseid

4.

Vastab lihtsamatele küsimustele: kas?, mis
see on? Ja mida?

5.

Oskab oma soove ja vajadusi arusaadavaks
teha

6.

Kasutab nimisõnade mitmust

7.

Teab ja ütleb oma nime. Vanust oskab
näidata sõrmedel

Tähelepanekud:

Tunnetus- ja õpioskused

1.

Leiab tegutsemisajendi ja organiseerib
tegevusi täiskasvanu abiga

2.

Plaanib osaliselt oma käitumist ja tegevust
iseendale suunatud kõne vahendusel

3.

Keskendub tegevusele lühikeseks ajaks

4.

Tegutseb vahetult nii konkreetsete
asjadega kui neid kujutavate sümbolitega

5.

Kordab ja jäljendab kogemusi, mälupilte
nii konstruktiivses mängus kui lihtsamas
rollimängus

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab peab veel
osaliselt harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
6.

Väljendab kõnes arusaadavalt oma soove

7.

Jälgib ja kuulab lihtsaid lugusid ja jutte

8.

Saab aru kõnes lihtsamatest ülekantud
tähendustest

9.

Rühmitab esemeid ühe või mitme
omaduse/nimetuse järgi

10 On ettekujutusarvumõistest ja värvuste
nimetustest
11. Oskab võrreldes leida asjade/esemete
sarnasusi ja erinevusi
Tähelepanekud:

Enesekohased oskused

1.

Väljendab tugevaid emotsioone (mina)

2.

Sööb ise lusikaga, joob tassist

3.

Kasutab meeldetuletamisel salvrätti

4.

Teab milleks kasutatakse kammi

5.

Võtab seljast kinnitusteta riided

6.

Paneb selga jope, kampsuni, jalga jalanõud
(vales jalas, ei kinnita)

7.

Avab trukid, lukud

8.

Teab riiete esimest poolt

9.

Paneb riided ja rätiku ettenähtud kohale

10. Peseb ja kuivatab käsi ilma kõrvalise abita
11. Küsib WC-sse või käib iseseisvalt potil
12. Aitab agaralt koristada mänguasju
Tähelepanekud:

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab peab veel
osaliselt harjutama

VALDKOND JA OSKUSED

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

Sotsiaalsed oskused

1.

Oskab paluda ja tänada

2.

Käitub täiskasvanute korralduste järgi,
tegutseb meelsasti koos täiskasvanuga

3.

Ütleb tere ja head aega

4.

Valib kahe võimaluse ja mänguasja vahel

5.

Kaitseb oma mänguasju, vahel jagab
teistega

6.

Eristab sugusi

7.

Mängib lihtsamat kodumängu

8.

Jälgib teisi lapsi, nende tegevust, tegutseb
kõrvuti

9.

Meeldetuletamisel ootab oma järjekorda

10. Loob sõprussuhteid nendega, kellega on
tihti koos
11. Saab aru inimeste erinevatest tunnetest
12. Tegutseb ja mängib omaette kuni 15
minutit
Tähelepanekud:

Tabeli täitmise kuupäevad:

....................................................................
....................................................................

oskab peab veel
osaliselt harjutama

Arenguvestluse kokkuvõte ja kokkulepped lapsevanemaga:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Õpetajad /allkirjad/..................................................................
.................................................................

Lapsevanema allkiri:.................................................................
Arenguvestluse kuupäev:..........................................................

Lisa 4
LAPSE ARENGU VAATLUSLEHT
3-4 eluaastat
Rühm......................................................................
Lapse nimi...............................................................
Õpetajad:.................................................................
................................................................................
SÜGIS
VALDKOND JA OSKUSED
Mänguoskused
1.

Suudab ühendada mängulised
toimingud omavahel (toidu
valmistamine, nuku söötmine jms...)

2.

Suudab lihtsamates rollimängus täita
võetud rolli

3.

Suudab kinni pidada rollist
tulenevatest toimingutest ja suhetest

4.

Oskab kasutada mängudes erinevaid
mänguasju

5.

Hakkab huvituma võistlusmängudest

6.

Järgib lihtsaid reegleid

Tähelepanekud:

Peenmotoorika
1.

Keerab ükshaaval raamatu lehti.

2.

Proovib kääridega lõigata. Lõikab
läbi pabeririba.

3.

Asetab esemeid sisse, peale, alla,
kõrvale.

4.

Ehitab torni (6-9klotsist).

5.

Joonistab näidise järgi ringi,
kolmnurka, ruutu.

oskab hästi,

KEVAD

oskab peab veel oskab hästi oskab peab veel
osaliselt harjutama
osaliselt harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
6.

Veeretab, patsutab ja venitab
plastiliinist lihtsamaid kujundeid.

7.

Joonistab lihtsamaid äratuntavaid
asju.

Tähelepanekud:

Üldmotoorika
1.

Kõnnib kikivarvul

2.

Hüppab 10 x edaspidi ja 6 x
tagurpidi ilma kukkumata

3.

Hüppab 5 x ühel jalal

4.

Seisab ilma toeta ühel jalal kuni 10
sekundit.

5.

Kõnnib, roomab kitsal
võimlemispingil tasakaalu
kaotamata.

6.

Püüab suurt palli.

7.

Hüppab üle 10 cm nööri.

Tähelepanekud:

Kõne ja suhtlemine
1.

Oskab öelda oma ees- ja
perekonnanime.

2.

Vastab küsimustele kes?; mis?;
kuidas?

3.

Esitab rohkelt miks? küsimusi.

4.

Kasutab 2-5 sõnalisi lauseid.

oskab hästi,

oskab peab veel oskab hästi oskab peab veel
osaliselt harjutama
osaliselt harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
5.

Viitab endale kasutades asesõnu
mina, mind.

6.

Kasutab lihtminevikulisi vorme
möödunust rääkimisel (hüppas,
jooksis)

7.

Kordab järele ühte luuletust ja oskab
laulda ühte laulu

Tähelepanekud:

Tunnetus- ja õpioskused
1.

Oskab osaliselt oma tegevusi
planeerida ja organiseerida ning
tegutseb iseseisvalt otsese
juhendamiseta, kuid autoriteetide
toel

2.

Plaanib minakeskse kõne abil oma
tegevust ja lahendab probleeme

4.

Saab aru lihtsamatest mõistatustest ja
- piltlikest võrdlustest

5.

Osaleb ühistegevustes ning hakkab
tegema koostööd teiste lastega

6.

Liigitab üldmõistete või mitme
tunnuse järgi esemeid, nähtusi jms

8.

Saab aru arvumõistest, hakkab
huvituma tähtedest

9.

Omandab uusi teadmisi olukordade,
kogetud emotsioonide, kujutluste ja
kõne kaudu

Tähelepanekud:

oskab hästi,

oskab peab veel oskab hästi oskab peab veel
osaliselt harjutama
osaliselt harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
Enesekohased oskused
1.

Tahab olla iseseisev, püüab jõuda
kokkuleppele

2.

Teab oma nime, vanust ja sugu

3.

Seab endale mõningaid eesmärke ja
täidab neid

4.

Sööb ise lusikaga ja joob tassist.

5.

Kasutab meeldetuletamisel salvrätti

6.

Teab milleks ja kuidas kasutatakse
kammi.

7.

Võtab seljast kinnitusteta riided.

8.

Paneb selga jope ja kampsuni, jalga
jalanõud (ei kinnita).

9.

Teeb lahti trukid, lukud.

10. Teab riiete esimest poolt.
11. Paneb riided ja rätikud selleks
ettenähtud kohale.
12. Peseb ja kuivatab käsi ilma kõrvalise
abita.
13. On välja kujunenud
tualetiharjumused.
14. Aitab mänguasjade koristamisel
agaralt kaasa.
15. Väärtustab enda saavutusi, ent vajab
tunnustamist ja täiskasvanu
tähelepanu

Tähelepanekud:

Sotsiaalsed oskused
1.

Oskab paluda ja tänada, ütleb tere ja
head aega.

2.

Käitub täiskasvanute korralduste
järgi, püüab täita kodukorra reegleid

3.

Osaleb lühikest aega ühistegevustes

oskab hästi,

oskab peab veel oskab hästi oskab peab veel
osaliselt harjutama
osaliselt harjutama

oskab hästi,

VALDKOND JA OSKUSED

oskab peab veel oskab hästi oskab peab veel
osaliselt harjutama
osaliselt harjutama

eakaaslastega, kuid eelistab üht
mängukaaslast teisele
4.

Arvestab reegleid mängudes, mida
juhib autoriteet

5.

Saab aru valetamisest ja taunitavast
käitumisest

6.

Tal on mõningane ettekujutus teiste
inimeste tunnetest ja mõtetest

7.

Osaleb lihtsamas kodumängus.

8.

Püüab vahel teisi abistada ja lohutada

9.

Meeldetuletamisel ootab oma
järjekorda.

10. Saab aru lihtsamatest
käitumisreeglitest ning järgib neid
igapäevaselt

Tähelepanekud:

Tabeli täitmise kuupäevad:

....................................................................
....................................................................

Arenguvestluse kokkuvõte ja kokkulepped lapsevanematega:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Õpetajad /allkirjad/..................................................................
.................................................................

Lapsevanema allkiri:.................................................................
Arenguvestluse kuupäev:..........................................................

Lisa 5
LAPSE ARENGU VAATLUSLEHT
4-5 eluaastat
Rühm......................................................................
Lapse nimi...............................................................
Õpetajad:.................................................................
................................................................................
SÜGIS
VALDKOND JA OSKUSED
Mänguoskused
1.

Suudab mängida mitme lapsega koos

2.

Oskab iseseisvalt mängida erinevaid
mänge

3.

Oskab loovalt kasutada erinevaid
mänguasju ja materjale

4.

Mängib erinevaid mänguliike ja
osaleb loovmängudes

5.

Mängib sootüübilisi mänge

Tähelepanekud:

Peenmotoorika
1.

Lõikab kääridega joont mööda,
lõikab pabeririba

2.

Kasutab õigesti pliiatsit ja pintslit.

3.

Joonistab äratuntavaid objekte,
esemeid, inimesi

4.

Sõrmemängudes liigutab igat sõrme
eraldi

5.

Kleebib erinevaid detaile ja
kujundeid

oskab

KEVAD

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab

oskab peab veel
osaliselt harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
6.

Voolib ümar- ja piklikke vorme,
vajutab süvendeid

7.

Paneb kokku ja võtab lahti
keeratavaid esemeid

Tähelepanekud:

Üldmotoorika
1.

Hüppab sulghüppeid nii paigal kui
edasi liikudes, hüpleb harki-kokku

2.

Kõnnib varvastel, ka tasakaalupingil

3.

Püüab ja põrgatab palli

4.

Hüppab üle madala nööri

5.

Seisab ja hüpleb ühel jalal ja harkikokku

6.

Moodustab liikumisel erinevaid
kujundeid (ringi, ussi)

Tähelepanekud:

Kõne ja suhtlemine
1.

Täidab 3 erinevat käsku õiges
järjekorras

2.

Kasutab grammatiliselt õigeid
lauseid

oskab

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab

oskab peab veel
osaliselt harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
3.

Saab aru võrdlusastmetest (ilus,
ilusam, kõige ilusam)

4.

Saab aru sündmuste järjekorrast

5.

Esitab küsimusi millal?, kuidas?,
kus?

6.

Hakkab lahendama suuliselt
ülesandeid ja probleeme

7.

Jutustab lihtsa jutukese pildi järgi ja
ka peast, fantaseerib meelsasti

Tähelepanekud:

Tunnetus- ja õpioskused
1.

Kasutab sisekõnet oma tegevuste
planeerimisel

2.

Reguleerib oma käitumist ja
emotsioone täiskasvanu abiga

4.

Tegutseb koos teistega

5.

Kõne abil lahendab probleeme,
saavutab eakaaslaste kokkuleppeid

6.

Ehitab klotsidest püramiidi,
konstrueerib ja katsetab erinevaid
võimalusi, kasutab nii sümboleid,
kujutlusi kui reaalseid objekte

8.

Osaleb erinevates mänguliikides ja
loovtegevustes

9.

Räägib olukordadest minevikust ja
tulevikust, fantaseerib

10. Keskendub huvipakkuvale
tegevusele kuni 20 minutit
11. Omab ettekujutust numbritest,
tähtedest, sümbolitest

oskab

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab

oskab peab veel
osaliselt harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
12. Eristab rühmi, oskab neid võrrelda ja
saab aru lihtsamatest mõistete
kuuluvustest seostest ja üldistustest
13.

Kasutab teadmiste omandamisel ja
kogetu meenutamisel intuitiivselt
lihtsamaid meeldejätmise viise

Tähelepanekud:

Enesekohased oskused
1.

Väljendab oma emotsioone ja räägib
nendest

2.

Suhtleb ja tegutseb enamasti
iseseisvalt.

3.

Saab aru oma suutlikkusest

4.

Suudab kuigivõrd vastutada oma
tegude eest

5.

Tundlik teiste hinnangute suhtes, mis
mõjutavad tema enesehinnangut

6.

Imiteerib täiskasvanu tegevusi ja
rolle, kasutades tema sõnavara ja
maneere

7.

Eelistab sootüübilisi mänge

Tähelepanekud:

oskab

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab

VALDKOND JA OSKUSED

oskab peab veel
osaliselt harjutama

oskab

oskab peab veel
osaliselt harjutama

Sotsiaalsed oskused
1.

Hakkab mõistma teiste inimeste
tundeid ja mõtteid

2.

Käitub täiskasvanute korralduste
järgi, püüab täita kodukorra reegleid

3.

Naudib rühma kuulumist ja
eakaaslaste seltsi

4.

Teeb eesmärgi saavutamiseks
koostööd, jagab ja vahetab

5.

Aktsepteerib reegleid, kogemusi ja
muutusi

6.

Jälgib reeglite täitmist teiste poolt

7.

Kõne areng võimaldab arusaamatusi
verbaalselt lahendada

8.

Oskab avalikus kohas sobivalt
käituda ning teab, mida tohib ja mida
mitte

Tähelepanekud:

Tabeli täitmise kuupäevad:

....................................................................
....................................................................

Arenguvestluse kokkuvõte ja kokkulepped lapsevanemaga:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Õpetajad /allkirjad/..................................................................
.................................................................

Lapsevanema allkiri:.................................................................
Arenguvestluse kuupäev:..........................................................

Lisa 6
LAPSE ARENGU VAATLUSLEHT
5-6 eluaastat
Rühm......................................................................
Lapse nimi...............................................................
Õpetajad:.................................................................
................................................................................
SÜGIS
VALDKOND JA OSKUSED
Mänguoskused
1.

Mängib kestvalt koost teistega

2.

Valib iseseisvalt mänge ja arendab mängu
sisu.

3.

Täidab mängudes erinevaid rolle, käitub ja
suhtleb vastavalt rollile.

4.

Täidab erinevaid mängureegleid.

5.

Suudab tegutseda ühise eesmärgi nimel.

6.

Seostab omavahel erinevaid mänge.

7.

Tekib soov ja julgus esineda.

Tähelepanekud:

Peenmotoorika
1.

Lõikab välja lihtsaid kujundeid.

2.

Joonistab näidise ja šablooni järgi erinevaid
kujundeid.

3.

Oskab kirjutada oma eesnime.

4.

Värvib piirjoonte sees.

5.

Hoiab õigesti pliiatsit.

6.

Oskab kasutada pliiatsiteritajat.

oskab
hästi

oskab
osaliselt

KEVAD
peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
7.

Rebib paberist lihtsamaid kujundeid.

8.

Murrab paberi kokku mööda ettetõmmatud
joont.

Tähelepanekud:

Üldmotoorika
1.

Hüppab kaugust nii hoojooksult kui paigalt.

2.

Põrgatab palli mõlema käega 3-5 korda.

3.

Veeretab rõngast, keerutab hüpitsat.

4.

Seisab ühel jalal 8 sekundit.

5.

Vahetab jooksul suunda

6.

Hüpleb harki-kokku.

7.

Püüab palli.

8.

Hüppab tagurpidi.

9.

Hüppab ühel jalal vähemalt 5 korda.

10. Kõnnib tasakaalupingil kindlalt edasi,
tagasi, külg ess liikumisega, roomates jne.
11. Teab paremat ja vasakut kätt.

Tähelepanekud:

Kõne ja suhtlemine

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
1.

Eristab sõnades häälikuid (arvu järjekorda,
ülipikka häälikut).

2.

Kasutab võrdlusastmeid (väiksem, suurem,
kõige suurem).

3.

Kasutab õigesti laadivahelduslikke sõnu
(jõgi-jõe jms).

4.

Jutustab 3-6 osalise pildiseeria järgi
loogilise jutukese.

5.

Räägib vabalt oma igapäevastest
tegemistest.

6.

Oskab meeldetuletamisel vestluses oma
järjekorda oodata.

7.

Väljendab ennast teistele arusaadavalt.

8.

Kirjeldab esemeid ja nähtusi.

9.

Kasutab kõnes liitlauseid.

10. Lahendab probleeme verbaalselt.

Tähelepanekud:

Tunnetus- ja õpioskused
1.

Plaanib oma tegevusi, seab endale
eesmärke, üritab alustatud tegevused lõpule
viia.

2.

Kasutab kõnet info hankimiseks, uute
teadmiste omandamiseks.

3.

Kasutab teadmisi igapäeva situatsioonides,
teadvustab kordamise vajalikkust.

4.

Tunneb numbreid 1-12.

5.

Tunneb kõiki värve.

6.

Tunneb enamiku eesti tähestiku tähti.

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
7.

Loendab 10-ni.

8.

Paneb kokku 10 või enamast osast
koosneva piltmõistatuse.

9.

Oskab leida esemete sarnaseis ja erinevaid
tunnuseid.

10. Teab mõisteid pool ja terve.
11. Leiab esemele või pildile paari.
12. Tuleb toime lihtsa labürindiga.
13. Reastab esemeid pikkuse ja laiuse järgi.
14. Oskab vähendada ja juurde panna.
15. Kirjutab oma eesnime ja oskab kirjutada
mõningaid tähti.
16. Orienteerub erinevates ajamõistetes (päevöö, hommik-õhtu, eile, täna, homme jne).
17. Tunneb põhilisi ruumilisi ja tasapinnalisi
geomeetrilisi kujundeid.

Tähelepanekud:

Enesekohased oskused
1.

Riietub iseseisvalt, õiges järjekorras ja
vastavalt ilmastikule

2.

Palun vajadusel abi

3.

Kammib ise juukseid, nuuskab nina ilma
meeldetuletuseta, peseb vajadusel käsi ilma
meeldetuletuseta.

4.

Käitub söögilauas viisakalt, kasutab
korrektselt nuga ja kahvlit.

5.

Püüab viia oma alustatud tegevused lõpule

6.

Koristab enda järelt peale tegutsemist.

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
7.

On oma tegevuses orienteeritud
tunnustusele ja emotsionaalsele toetusele.

8.

Läheb korda teiste arvamus.

Tähelepanekud:

Sotsiaalsed oskused
1.

Käitub üldtunnustatud käitumisnormide
alusel.

2.

Sõlmib ja säilitab sõprussuhteid kaaslastega

3.

Peab kinni mängureeglitest ja nõuab seda
ka teistelt.

4.

Loob sõprussuhteid. Hakkab märkama nii
enda kui ka kaaslaste tundeid.

5.

Lohutab vajadusel kaaslast, abistab ja küsib
vajadusel ise abi.

6.

Avaldab oma arvamust ja põhjendab seda.

7.

Suudab vaikselt kuulata ettelugemist.

8.

Teeb vahet hea ja halva käitumise vahel.

9.

Täidab mitmeosalise korralduse.

10. Mõistab, et inimesed võivad olla erinevad.
11. Teab üldtunnustatud elementaarseid
käitumisnorme.
12. Teab jalakäija liiklusohutusnõudeid ja
oskab neid tänaval kasutada.
13. Teab peast hädaabinumbrit 112.

Tähelepanekud:

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED

Tabeli täitmise kuupäevad:

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

....................................................................
....................................................................

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

Arenguvestluse kokkuvõte ja kokkulepped lapsevanemaga:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Õpetajad /allkirjad/..................................................................
.................................................................

Lapsevanema allkiri:.................................................................
Arenguvestluse kuupäev:..........................................................

Lisa 7
LAPSE ARENGU VAATLUSLEHT
6-7 eluaastat
Rühm......................................................................
Lapse nimi...............................................................
Õpetajad:.................................................................
................................................................................
SÜGIS
VALDKOND JA OSKUSED
Mänguoskused
1.

Tunneb mängust rõõmu ja keskendub
mängule

2.

Rakendab loovalt oma kogemusi, teadmisi
ja muljeid ümbritsevast.

3.

Algatab erinevaid mänge ja arendab mängu
sisu.

4.

Täidab erinevaid rolle.

5.

Järgib mängureegleid ja seletab tuttavate
mängude reegleid teistele.

6.

Lahendab mängu käigus probleeme, jõuab
kokkuleppele kaaslastega.

7.

Tunneb võidust rõõmu, talub kaotust.

8.

Kasutab loovalt erinevaid vahendeid.

Tähelepanekud:

Peenmotoorika
1.

Käsitseb õigesti kirjutus- ja töövahendeid
(pliiats, pintsel, käärid, naaskel, nõel)

2.

Oskab punuda palmikuid.

oskab
hästi

oskab
osaliselt

KEVAD
peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
3.

Kerib lõnga kerasse.

4.

Kasutab oskuslikult pliiatsiteritajat.

5.

Puudutab pöidlaga kõiki sama käe sõrmi.

6.

Oskab joonistada inimest kõigi oluliste
detailidega (sõrmed, kael, kõrvad, ripsmed
jms.).

7.

Rebib paberist arusaadavaid kujundeid.

8.

Voldib lihtsamaid kujundeid näidise järgi.

9.

Oskab haamriga naela pihta lüüa.

Tähelepanekud:

Üldmotoorika
1.

On kehaliselt aktiivne, keskendub
sihipäraseks kehaliseks tegevuseks.

2.

Sõidab kindlalt kaherattalise jalgrattaga.

3.

Hüppab hüppenööriga.

4.

Kõnnib tasakaalupingil mitmel erineval
viisil.

5.

Sooritab täpsusviskeid

6.

Oskab galopphüppeid

7.

Seisab toeta ühel jalal kinnisilmi 10
sekundit.

8.

Ronib redelil vahelduva sammuga.

9.

Püüab palli.

10. Kasutab liikumisel erinevaid vahendeid
(lindid, rõngad jms.).
11. Sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust
ja jõudu arendavaid harjutusi.

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
12. Sooritab pingevabalt põhiliikumisi,
liigutused koordineeritud, rütmilised.

Tähelepanekud:

Kõne ja suhtlemine
1.

Hääldab kõiki häälikuid õigesti.

2.

Määrab häälikute järjekorra, eristab lühikest
ja pikka häälikut.

3.

Kasutab kõnes 4-5 sõnalisi lauseid.

4.

Kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid.

5.

Suudab selgitada sõnu, kirjeldades vastavat
eset või nähtust.

6.

Valdab nii dialoogi kui monoloogi.

7.

Kasutab kõnes kõiki käände- ja
pöördevorme ainsuses ja mitmuses.

8.

Jutustab pildi, teksti või oma kogemuse
alusel, annab edasi põhisisu ja olulised
detailid.

9.

Algatab meelsasti vestlust nii
täiskasvanutega kui eakaaslastega, suudab
oma mõtteid edasi anda.

10. Tunneb tähti ja veerib kokku 1-2 silbilisi
sõnu õigesti.
11. Kirjutab trükitähtedega 1-2 silbilisi sõnu
õigesti.
12. Teab peast emakeelseid luuletusi ja laule.

Tähelepanekud:

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED

Tunnetus- ja õpioskused
1.

Saab aru lihtsamatest seostest (tegu, põhjus,
tagajärg).

2.

Tegutseb sihipäraselt, kavandab ja
korraldab igapäevategevusi, on suuteline
kestvamaks tahtepingutuseks.

3.

Suhtub õppimisse positiivselt, tahab õppida

4.

Orienteerub oma teadmistes, kasutab neid
uute ülesannete lahendamisel.

5.

Toetub tegutsedes oma tegevusele antavale
tagasisidemele, eakaaslaste hinnangutele ja
võrdlusele teistega.

6.

Orienteerub ajas (päev, nädal, kuu). Teab
aastaaegu, kirjeldab iseloomulikke
tunnuseid ja määrab järgnevuse.

7.

Suudab 8-10 sõnalisest loetelust kuulmise
järgi meelde jätta 3-5 sõna.

8.

Suudab ruumis või pildil meelde jätta 5-6
eset.

9.

Teab ja tunneb numbreid 12ni.

10. Tunneb kella täistundides.
11. Rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate
tunnuste alusel.
12. Reastab esemeid pikkuse ja laiuse järgi.
13. Nimetab järgarve.
14. Teab oma vanust, nii eelmisel kui järgmisel
aastal (sünnipäev, kuu).
15. Oskab mõõta, tunneb mõningaid
mõõtühikuid (cm, m, km, kg, g, l)
16. Tunneb ruumilisi geomeetrilisi kujundeid
(kera, kuup, risttahukas).

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED
17. Liidab ja lahutab vabalt 5-e piires.
18. Teab rahaühikuid euro, sent

Tähelepanekud:

Enesekohased oskused
1.

Oskab erinevates olukordades sobivalt
käituda ning muudab käitumist vastavalt
tagasisidemele.

2.

Tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma
käitumise eest.

3.

Kirjeldab enda häid ja halbu omadusi.

4.

Kasutab söömisel nuga ja kahvlit.

5.

Saab hakkama võileiva tegemisega.

6.

Abistab lauakatmisel.

7.

Viib ära oma toidunõud.

8.

Saab hakkama paelte sidumisega.

9.

Viib alustatud tegevuse lõpuni.

10. Peab kinni elementaarsetest
hügieeniharjumustest ilma
meeldetuletamiseta (käte pesu, juuste
kammimine, WC kasutamine jms.)
11. Pabeb iseseisvalt riided kuivama.
12. Koristab enda järelt oma mänguasjad ja
muud kasutusel olnud vahendid ilma
meeldetuletamiseta.

Tähelepanekud:

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

VALDKOND JA OSKUSED

Sotsiaalsed oskused
1.

Peab kinni mängureeglitest ja nõuab seda
ka teistelt.

2.

Valib iseseisvalt tegevusi.

3.

Oskab teistega arvestada, teha koostööd.

4.

Oskab märgata nii enda kui ka kaaslaste
tundeid.

5.

Lohutab vajadusel kaaslast, hoolib teistest,
abistab ja küsib vajadusel ise abi.

6.

Avaldab oma arvamust ja põhjendab seda.

7.

Suudab vaikselt kuulata ettelugemist.

8.

Teeb vahet hea ja halva käitumise vahel.

9.

Täidab mitmeosalise korralduse.

10. Mõistab, et inimesed võivad olla erinevad.
11. Loob sõprussuhteid.
12. Teab üldtunnustatud elementaarseid
käitumisnorme.
13. Teab jalakäija liiklusohutusnõudeid ja
oskab neid tänaval kasutada.
14. Teab peast hädaabi numbrit 112, suudab
kasutada selleks telefoni.

Tähelepanekud:

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

oskab
hästi

oskab
osaliselt

peab veel
harjutama

Tabeli täitmise kuupäevad:

....................................................................
....................................................................

Arenguvestluse kokkuvõte ja kokkulepped lapsevanemaga:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Õpetajad /allkirjad/..................................................................
.................................................................

Lapsevanema allkiri:.................................................................
Arenguvestluse kuupäev:..........................................................

